
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание проведено на 30.03.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българско национално радио 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 

радио за заснемане и излъчване на Конкурса за нова поп и рок музика „Златна пролет 

2016”, който ще се проведе на 12.04.2016 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Йордан Камджалов“ 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 концерт от проекта Genesis Orchestra, който ще се проведе на 

06.04.2016 година. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и 

становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директор 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“, и.д.Директора на дирекция 

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

за отстъпване право за излъчване на концерт от проекта „Живот като на кино“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и 

становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директор 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“, и.д.Директора на дирекция 

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

за отстъпване право за излъчване на церемонията по връчване на Наградата за изкуство 

„Стоян Камбарев 2016“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от КНСБ и Благотворителен фонд 

„Проф. д-р Желязко Христов, Д.М.” и становище 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 ХVI детски етнофестивал 

„Децата на Балканите – с духовност в Европа”, който ще се проведе от 31 май до 1 юни 

2016 година в Минерални бани, Хасковска област. 

6. Управителният съвет обсъди предложение за заснемане и излъчване на Юбилеен 

фолклорен концерт „70 години ансамбъл „Росна китка“, който ще се проведе на 11 юни 



 

2016 година в зала 1 на НДК 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. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Софийската опера и 

балет 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 оперния спектакъл „Норма“ от Винченцо Белини, 

сценография и постановка Уго де Ана, който ще се проведе на 1 април 2016 година. 

 8. Управителният съвет обсъди внесеното ново предложение от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“  за реализация на телевизионен формат „Децата на България 

са супер!“ за избор на български участник и песен в Конкурса за детска песен на 

Евровизия 2016 година и одобрява представената концепция за реализация на формата в 

рамките на три броя предавания с времетраене по 90 минути.  

 9. Управителният съвет обсъди предложение от „АРС“ ООД за излъчване на 

имиджови клипове за популяризиране на игралния филм „Жената на моя живот“ и 

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

„Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за предоставяне на 

телевизионно време за излъчване на 20 броя имиджови клипове за популяризиране на 

игралния филм в периода от 11 до 20 април 2016 година по програма „БНТ1“. Срещу 

предоставеното телевизионно време за промоция на филма, продуцента „АРС“ ООД 

предоставя на БНТ права за публични прожекции на филма „Жената на моя живот“ по 

време на проекта „Пътуващо лятно кино с БНТ1“ през месец август 2016 година. 

 10. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Аутизъм днес“ 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” и Директора на дирекция „Правна” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за предоставяне на 

телевизионно време за излъчване на клип за кампанията за Световния ден за 

информираност за аутизма, под наслов „Аз имам аутизъм. И ти за мен си различен“, 

съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не 

съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.  

11. Във връзка с писмо от Ректора на Националната художествена академия с молба 

за предоставяне права за безплатна публична прожекция на аудио-визуални произведения 

от фонда на БНТ по време на честване на  100-години от рождението на художниците 

Александър Попилов и Васил Йончев 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 

аудио-визуални произведения от фонда на БНТ. 

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №13/16.03.2016 година, 

т.15, като БНТ предоставя право за ползване на кадри до 5 (пет) минути в документален 

филм за живота и творчеството на Иван Андонов.  



 

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

„Търговска” и одобрява пакети и отстъпки при излъчване на футболните срещи от Лига 

Европа сезон 2015/2016 година.  

 14. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец февруари 

2016 година. 

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

приемане на маркетингова стратегия за популяризиране на предавания и рубрики, 

свързани  с отразяване на Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро 2016 година, чрез 

реализиране на две кампании „Час по олимпиада“ в периода от 15 април до 15 юни 2016 

година и „Аз, олимпиецът“ в периода от 27 юни до 10 август 2016 година, Управителният 

съвет връща стратегията за преработване. 

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

предложение за одобрение на нови Правила за производство, планиране и излъчване на 

авторекламни форми в програмите на БНТ, Управителният съвет връща внесения проект, 

като изисква да бъдат направени корекции съгласно изказаните становища при 

обсъждането, както и писмено да бъде съгласуван от Директора на дирекция „Правна“. 

17. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните 

правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.7, 

т.2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура 

с предмет: „Доставка на 20 броя фабрично нови автомобили за нуждите на БНТ“ в три 

обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Доставка на 15 броя товаро-пътнически 

автомобили с 4+1 места, нормална проходимост“, Обособена позиция №2 – „Доставка на 3 

броя товарни автомобили с обща маса над 3500 кг., 2+1 места, нормална проходимост“ и 

Обособена позиция №3 – „Доставка на 2 броя товарни автомобили с обща маса до 3500 

кг., 2+1 места, нормална проходимост“, като одобрява предложения проект на 

документация.  

18. Решението по точката не е публично. 

19.1. Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на 

УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване 

на трудовия договор на Маргарита Василева Бойчева на длъжност „началник на отдел“, 

отдел „Маркетинг“ в дирекция „Търговска“, до изтичане на едногодишния срок. 

19.2. Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на 

УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване 

на трудовия договор на Калчо Илиев Петков на длъжност „ръководител на РТВЦ“, РТВЦ 

Русе, до изтичане на едногодишния срок. 

 

 

 

 


