
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 16 

от заседание проведено на 01.04.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протоколи №№ 1, 2 и 3 от 12.03.2015 година на 

Бюджетна комисия по филмопроизводство и докладна записка от Изпълнителния директор 

и приема предоставените отчети за месеците ноември и декември 2014 година и януари и 

февруари 2015 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

 2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“  и 

писмо от продуцентска компания „Мултфилм“ ООД, Управителният съвет приема 

изложените мотиви и взе следните решения: 

 Одобрява да бъде подкрепен финансово предложения документален проект за 

проф. Юлия Огнянова - един от най-големите творци на българския театър. Дава съгласие 

за участие на БНТ в реализацията на документалния филм „Юлия и нейните биячи, 

цензури, клоуни и деца“ със сценарист и режисьор Боян Папазов и изпълнителен 

продуцент „АРС“ ООД с представител Иван Тонев. 

 Поради минималната разлика в оценките на Художествения съвет документално 

кино, одобрява да бъде подкрепен финансово и реализацията на документалния проект 

„Ботев – в сянката на паметника“ със сценарист Марин Дамянов, режисьор Желязко 

Давидов  и изпълнителен продуцент „Меджик шоп“ ЕООД с представител Георги 

Николов. 

3. 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“, 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 ХV детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност 

в Европа”, който ще се проведе от 31 май до 1 юни 2015 година в Минерални бани, 

Хасковска област. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Български футболен съюз и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1”, 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 

Тегленето на жребия за Европейското първенство по футбол за юноши до 17 години, което 

ще се проведе на 2 април 2015 година в хотел „Сънсет Ризорт“ в град Поморие. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Балпекс“ ООД и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 

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

Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 14-то издание на 

националния конкурс „Сграда на годината”, който ще се състои на 09.12.2015 година в 

София Ивент център. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по тенис и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция 

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

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

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



 

на договор за придобиване на телевизионни права за излъчване на състезания по тенис от 

държавния календар за 2015 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, 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 

на Соня Йончева, който ще се състои на 05.04.2015 година в зала „България“. 

  8. Управителният съвет обсъди с писмо от Красимир Гюлмезов и докладна записка 

от и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за промяна в решение на УС, 

протокол № 06/11.02.2015 година, т.3, като одобрява промяна в периода на излъчване на 

рекламните клипове за концерта „Спомен за Гого“. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от „Кий ивентс енд комуникейшън“ - 

комуникационна агенция на „Котън Рекърдс“ ЕООД и становище от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директор  на дирекция „Търговска” и дава съгласие за 

сключване на споразумение за медийно партньорство за популяризиране на спектакъла 

„Кръстникът LIVE”, който ще се състои на 7 ноември 2015 година в зала 1 на НДК.  

10. Във връзка с предложение от Фондация „Интелдей” и Център за независим 

живот с предложение за медийно партньорство за популяризиране на кампанията „Не 

увреждай правилата – кампания за обществена почтенност“, която има за цел да разясни 

правото и смисъла на преференциалното паркиране за хора с увреждания и да повиши 

информираността и обществената чувствителност по този въпрос и становище от 

и.д.Директор  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 за популяризиране на кампанията, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка 

с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на 

посочените изисквания. 

   Клипът да се излъчва в периода от 6 април до 15 май 2015 година. 

 11. Във връзка с решение на УС, протокол №14/20.03.2015 година, т.6  и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с приложена справка за реализираните 

партньорства по сключени споразумения за 2014 година с Вестникарска група България, 

„МИТ ПРЕС” ООД издател на списание „Мениджър“ и „Муузон“ ЕООД издател на 

списание „Биограф“ и предложение за сключване на договори за медийно партньорство за 

2015 година с посочените дружества, Управителният съвет изисква да бъде внесена 

допълнителна информация от и.д.Директора на дирекция „Търговска“. 

 


