
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседание проведено на 20.03.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 12.03.2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджетите за реализация на 

четири броя рубрики по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 година“, 

проектобюджет за реализация на пилотен брой на новото предаване с работно заглавие 

„Зад кулисите“ и проектобюджет за реализация на проекта „Ръкописът“. 

2. Във връзка с предложение от продуцентска къща „Бъръ Филм“ ООД и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет с оглед обстоятелството, че 

БНТ е копродуцент на филма чрез предварителна откупка на права за използване на 

готовия продукт дава съгласие за промотиране на филма „Потъването на Созопол на 

режисьора Костадин Бонев. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „ВВФ – Световен фонд за дивата 

природа, Дунавско – Карпатска програма България“ и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на 

дирекция „Информация” и Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и дава съгласие 

за медийно партньорство на световната инициатива „Часът на земята”, която ще се 

проведе на 28 март 2015 година от 20:30 часа до 21:30 часа. 

4. Във връзка с предложение от Директора на Ареа 05, Дистрикт 30 и Зонта 

Интернешънъл за медийно партньорство на кампанията „Зонта казва НЕ на насилието над 

жени“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет на 

основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава 

съгласие за излъчване на клип в подкрепа на кампанията, съгласно разпоредбата на чл.89, 

ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска 

информация, отговаря на посочените изисквания. 

5. Решението по точката не е публично. 

6. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с 

предложение за сключване на договори за медийно партньорство за 2015 година с 

Вестникарска група България, „МИТ ПРЕС” ООД издател на списание „Мениджър“ и 

„Муузон“ ЕООД издател на списание „Биограф“, Управителният съвет връща 

предложението, като изисква от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да предостави 

справка със стойностите на реализираните партньорства през 2014 година. 

7. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ 

съгласувано от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ за приемане на 

нови правила за дейността на дирекция „Търговска“, Управителният съвет връща 

внесените Вътрешни правила за дейността на дирекция „Търговска“ на БНТ, като счита, че 

не е изпълнено  решението на Управителния съвет отразено в протокол №№08/18.02.2015 

година, т.14. 

 8. Във връзка с писмо от Изпълнителния директор на Националния дворец на 

културата с молба за предоставяне на права за използване на части от аудио-визуални 

произведения от фонда на БНТ за възстановяване на проекта „Улицата“ на сценариста и 

режисьора Теди Москов по време на провеждане на „Салон на изкуствата 2015“ в зала 1 на 

НДК и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие 

за безвъзмездно предоставяне на правата за използване на кадри, подбрани от Теди 

Москов от 15 броя на предаването „Улицата“, съгласно приложена справка от направление 

„Фондови център“. Ползвателят на кадрите от фонда на БНТ следва: 



 

- да получи съгласието на носителите на авторски права за целите на ползване на 

части, съгласно чл.67 от ЗАПСП и да представи на БНТ копие от декларациите за 

съгласие, преди предоставяне на исканите кадри;  

- да обозначи по подходящ начин съдействието на БНТ като продуцент на кадрите 

по време на публичната им прожекция по обичайния за това начин. 

 9. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителен съвет 

на БНТ, отразени в протоколи от №01/14.01.2015 година до №09/25.02.2015 година. 

10. Във връзка с изтичане на срока на трудовия договор на служител на ръководна 

длъжност и на основание чл. 62, т.14 от Закона за радиото и телевизията, Управителният 

съвет не дава съгласие за продължаване срока на трудовия договор на Лиляна 

Севдалинова Букович на длъжност „началник на отдел”, отдел „Маркетинг“ в дирекция 

„Търговска“, поради което договорът да бъде прекратен на основание чл.325, ал.1, т.3 от 

Кодекса на труда. 

11. Във връзка с писмо от Национална агенция „Музика“ ЕООД, Управителният 

съвет дава съгласие за допълване на взетото решение отразено в протокол №11/10.03.2015 

година, т.4 за сключване на договор между БНТ и НА „Музика“ ЕООД, като одобрява 

Конкурса за написване на нова българска популярна песен за приза „Лирата на Орфей“ да 

бъде анонсиран чрез: 

- изработка и излъчване на клип в програмите на БНТ за периода от 29 март до 29 

май 2015 година, съобразно програмните възможности и изготвена схема от отдел 

„Автореклама“ на дирекция „Търговска“; 

- позициониране на линк от сайта на БНТ към сайта на НА „Музика“ ЕООД, на 

който ще бъде публикуван регламента на конкурса. 

Управителният съвет възлага на екип на Регионален телевизионен център - 

Пловдив да отразява репортажно етапите на подготовка и провеждане на Конкурса, които 

да бъдат излъчвани според програмните възможности в програмите на БНТ. 

 


