
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 17 

от заседание проведено на 22.03.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на културата – 

Конгресен център София и становище от Програмния директор, 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на Мултимедиен концерт-спектакъл на оперната прима Александрина 

Пендачанска, който ще се състои на 02.04.2018 година в зала 1 на НДК. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на културата – 

Конгресен център София и становище от Програмния директор, 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на концерт „SYMPHONY – JAZZ“, музикален проект на композитора и пианист 

Ангел Заберски, който ще се състои на 24.04.2018 година в зала 1 на НДК. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „А’Аскеер” и становища 

от Програмния директор, 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”, и.д.Директора на 

дирекция „ТВ производство”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, 

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

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на церемонията по връчване 

на наградите за театрално изкуство „Аскеер 2018”, която ще се проведе на 24 май 2018 

година в театър „Българска армия“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Български футболен съюз и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на 

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

на две приятелски срещи на националния отбор по футбол. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация конен спорт и 

становище от Програмния директор, 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“, 



 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, и 

дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 15 броя 

програми „Светът на конете“. 

6. Упраявителният съвет обсъди предложение от „Ди Ен Кей Медия Груп“ ООД и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на „БНТ1“ 

и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие 

за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на три броя 

концерти от Международния фестивал „Пирин фолк 2018“. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Българско танцово 

изкуство“ и становище от Програмния директор, 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 „Правна” и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и 

дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 16 броя 

заснети концерти, включени в проекта „Фолклорна танцова панорама`2018“. 

 8. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна с предложение за 

сключване на договор с Община Варна за изпълнение на проект по фонд „Култура“: 

„Музикалното лято на Варна 2018“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договор между БНТ и Община Варна за заснемане, монтиране и излъчване на 10 (десет) 

броя концерти по програма „БНТ2“ от Международния музикален фестивал „Варненско 

лято“. 

 Управителният съвет упълномощава Ръководителя на РТВЦ Варна да подпише 

договора, съгласно взетото решение. 

9. Във връзка с решения на УС, протокол №07/13.02.2018 година, т.6, протокол 

№10/27.02.2018 година, т.10, докладна записка от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с допълнителна информация по исканията от „Б.Т.Р. лайв“ ООД за 

излъчване на части от концерта „Невидими стени“ в канала на Б.Т.Р. в You Tube, 

предоставяне на заснетия материал от концерта, както и предоставяне на правата за 

тиражиране на концерта на DVD носител, Управителният съвет дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на концерт на група Б.Т.Р. „Невидими 

стени“. 

  10. Във връзка с писмо от Фондация „Асоциация Информбюро“ с предложение за 

медийно партньорство и излъчване на промоционален клип за Международния фестивал 

за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“ и становище от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на 

основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

дава съгласие за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за 

Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“, съгласно 

разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, 

при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

 11. Управителният съвет се запозна с предоставения доклад от Съвета за 

електронни медии за извършен мониторинг за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за 

радиото и телевизията за наличие на плурализъм в предаванията „Денят започва“, „Денят 

започва с Георги Любенов“, „Още от деня“, „Референдум“ и „Панорама“, обхващащ 

периода от 15.12.2017 година до 22.02.2018 година, мониторинг за наличие на 

многообразие на идеи и теми в предаването „Денят започва с култура“, обхващащ периода 



 

от 22.12.2017 година до 22.02.2018 година и позицията на г-н Иво Атанасов, член на 

Съвета за електронни медии, обоснована от извършен от него мониторинг. 

 Управителният съвет предоставя за сведение доклада на Съвета за електронни 

медии на Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“. 

12. Във връзка с предложение от Програмния директор за одобрение на преходна 

програмна схема на „БНТ2“ от 9 април 2018 година и празнична програмна схема на 

„БНТ1“ от 6 до 9 април 2018 година, Управителният съвет взе следните решения: 

1. Одобрява предложената преходна програмна схема на „БНТ2“ от 10.04.2018 

година до влизане в сила на лятната програмна схема. 

2. Одобрява предложената празнична програмна схема на „БНТ1“ от 6 до 9 април 

2018 година. 

13. Във връзка с докладна записка от Програмния директор и Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“ за промяна в програмирането на реалити формата 

„Обещанието“ по проект ЕП 202ПЕТ (COMM/SUBV/2017/M/0018), Управителният съвет 

одобрява схема за излъчване на 7 броя от формата „Обещанието“ по програма „БНТ1“ в 

неделя от 19:00 часа. 

 


