
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседание проведено на 30.03.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 15 и 16 март 2016 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и утвърждава бюджетните рамки за реализация на вътрешни 

телевизионни предавания на дирекциите произвеждащи програмно съдържание за второто 

тримесечие на 2016 година и увеличаване на бюджетната рамка на ПЦ „Спорт“ за първото 

тримесечие на 2016 година. 

 2.1. Управителният съвет обсъди протокол №8/02.03.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и не приема представения финансов отчет за 

изразходваните средства свързани с реализацията на 19 (деветнадесет) късометражни 

филми от проекта „Лачените обувки на българското кино – документални филми“ поради 

не спазване на Специфичните правила за реализация на вътрешно телевизионно 

филмопроизводство от Правилника за реда и условия на продуциране и копродуциране на 

филми в БНТ.  

 2.2. Управителният съвет обсъди протокол №9/02.03.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец февруари 2016 година на 

излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„Информация“. 

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководител на направление 

„БНТ HD“ съгласувана от Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“ и 

одобрява частична промяна в програмната схема на „БНТ HD“ за периода от 28.03.2016 

година до 09.06.2016 година. 

 4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ относно необходимостта програма „БНТ2“ да отговаря на издадената 

индивидуална лицензия за телевизионна дейност, като излъчва предавания, подпомагащи 

интеграцията на групи в неравностойно положение и на рискови групи и предавания, 

предназначени за български граждани, за които българският език не е майчин и одобрява 

частична промяна в програмната схема на „БНТ2“, като включва две рубрики „Местно 

време: Без бариери“ и „Пътувай с БНТ2: Етно“, произвеждани в рамките на сега 

съществуващите „Местно време“ и Пътувай с БНТ2“. 

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ за копродуцентско финансово участие на БНТ в реализацията на 

пилотния епизод на анимационния проект „Златната ябълка“, разработен от 25 млади 

български аниматори и илюстратори със сюжет, изграден върху герои от български 

фолклорни приказки и изисква становище от Директора на дирекция „Правна“, с оглед 

предложението, пилотният епизод да бъде одобрен за финансиране на основание чл.18, т.4 

от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ. 

 6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция 

„Правна“ и одобрява представеното допълнително споразумение за изменение на договора 

за представителство между БНТ и „Ню Филмс Интернешънъл” с включен пети сезон на 

сериала „Под прикритие“. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Столичен куклен театър и 

становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  



 

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, Директора на дирекция „ТВ 

производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” 

и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор 

за заснемане и излъчване на Международния фестивал за уличен и куклен театър „Панаир 

на куклите 2016”, който ще се проведе в периода от 16 до 25 септември 2016 година. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация на силовите 

атлети и становище от Ръководителя на направление „БНТ HD“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ 

HD“, Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д. Директора на дирекция 

„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор 

за отстъпване право за излъчване по безжичен път на 30 броя разширени репортажи от 

„Стронгмен супер сериите”. 

 9. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Празнични герои” и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „Публични комуникации” и 

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство на кампанията Holiday Heroes Великден 2016 година за 

подпомагане на социално слаби семейства. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Музите“ и становища 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство 

на Международния младежки фестивал на изкуствата „Музите“, който ще се проведе в 

периода от 5 до 15 юли 2016 година.  

 11. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Карай умно, искам 

живот“ и Сдружение „Аз съм бъдещето – пази ме“ и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Информация“, и.д.Директор на дирекция „Търговска”, Ръководителя на 

направление „Публични комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие 

за медийно партньорство на кампанията „Аз съм бъдещето, не ме убивай“. 

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ с информация за промяна в членския внос 

и в заплащаните дейности използвани от БНТ като член на Европейския съюз за радио и 

телевизия (EBU) и дава съгласие да бъдат изплатени сумите след получаване на 

съответните фактури. 

13.  Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за промяна в изчисляването на предоставените отстъпки за 

Европейското първенство по футбол (УЕФА ЕВРО 2016 година). 

14. Във връзка с решение на УС, протокол №05/01.02.2016 година, т.5 и 

предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска” съгласувано от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс 

към договор №ДДР-1061/23.02.2016 година със „Скайшоп България“ ЕООД. 

 15. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава съвместен пакет с „Нова Бродкастинг Груп“ АД при излъчване 

на документалните филми „Пътят към ЕВРО 2016“. 

16. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава промяна в чл.5 на Тарифата за продажба на търговски 

съобщения в програмите на БНТ, като одобрява цена на благодарствен надпис за 

предоставено помещение, облекло, аксесоари, техника и услуги за заснемане на предаване 

във финалните му надписи по програми „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ HD“ и „БНТ Свят“. 



 

17. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава промяна в изчисляване на цената за платен репортаж или 

интервю с рекламна цел, включена в чл. 5 на Тарифата за продажба на търговски 

съобщения в програмите на БНТ. 

18. Във връзка с писмо от Председателя на Комисията по култура към Студентския 

съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ с молба за предоставяне права за безплатна 

публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по време на 

организирана инициатива „Кино по никое време“, която има за цел да запознае студентите 

с постиженията на българското филмово изкуство през миналия век и становище от 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на правата за публична прожекция при условията на свободно ползване, 

съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП на игралните филми „Тютюн“, „Опасен чар“ и 

„Любимец 13“. 

 19. Във връзка писмо от Директора на Софийска градска художествена галерия с 

молба за предоставяне на право за публична прожекция на аудио-визуални произведения 

от фонда на БНТ по време на организирана изложба по повод 120 години от рождението 

на художника Цанко Лавренов и становище от Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна 

публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ. 

 20. Във връзка писмо от Директора на Общински драматичен театър „Невена 

Коканова“, град Дупница с молба за предоставяне на право за публична прожекция на 

аудио-визуални произведения от фонда на БНТ с участието на Невена Коканова, които на 

бъдат прожектирани в рамките на Фестивала на театралното и филмово изкуство посветен 

на актрисата, който ще се проведе на 16 април 2016 година, Управителният съвет дава 

съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на 

аудио-визуални произведения от фонда на БНТ. 

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

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени в протоколи от №01/12.01.2016 година до №10/25.02.2016 година. 

 

 


