
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 18 

от заседание проведено на 05.03.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава 

Правилник за структурата и организацията на дейността на Българската 

национална телевизия. 

 2. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 20 и 21 февруари 2014 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Финансовия 

директор и одобрява проектобюджети на вътрешните телевизионни предавания за първото 

тримесечие на 2014 година, разпределение на спонсорски постъпления за предаванията 

„Бразди и „Денят отблизо с Мария“ и бюджет за реализация на документален филм 

„Светът трябва да научи“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от NeshkaArt и МOKO Solution за 

заснемане и излъчване на спектакъла „Мистерията Еньовден“, който ще състои на 

10.04.2014 година от 20:00 часа в зала 1 на НДК и становище от Директора на дирекция 

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

 4. Управителният съвет обсъди писмо от Национален фолклорен ансамбъл 

„Българе“ за отстъпено право за излъчване на музикално – танцовия филм „Това е 

България“ и становища от  Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“  и и.д.Директор на дирекция „Търговска” и дава съгласие 

за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово 

аудио-визуално произведение срещу предоставяне на спонсорски заставки. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от S Media Team за сключване на 

договор за създаване на съвместната продукция „Студио Формула 1” за новия сезон на 

състезанията от „Формула 1” и становище от Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“ 

и дава съгласие за сключване на договор между БНТ и S Media Team за 2014 година при 

запазване на досегашните условия от миналите сезони за излъчване на състезанията от 

„Формула 1“, като S Media Team се задължава да подсигури за предаването „Студио 

Формула 1“ и състезанието екип коментатори и един гост, специалист в областта, както и 

видео обекти за всяко едно студио на 19-те кръга от сезон 2014 година, които отразяват 

новини, актуални теми или различни аспекти от спорта и състезанието. 

6. Управителният съвет приема мотивите изложени в докладна записка на 

Директора на дирекция “Програма БНТ1“ и дава съгласие за частична промяна в 

програмната схема на “БНТ1“ на 22 март 2014 година.  

Промяната касае следните предавания: 

- Централната информационна емисия “По света и у нас“ да бъде с намалено 

времетраене до 30 минути. 

- Финалното предаване на формата „Най-хубавите години от нашия живот“ да бъде 

позиционирано за излъчване от 20:30 часа до 22:00 часа. 

- Външната продукция „Шоуто на Канала“ да бъде позиционирана за излъчване от 

22:00 часа до 23:00 часа. 



 

 7. Управителният съвет обсъди писмо от „Камера“ ООД с предложение за уреждане 

на продуцентските права върху приходите в случаи на адаптация, продажба на сценарий, 

преработка/римейк на филма „Под прикритие“ за територии извън България и становище 

от Директора на дирекция “Правна“ с информация за наличие на договорености, отразени 

в договорите за създаване на четирите сезона на сериала “Под прикритие“, сключени 

между БНТ и “Камера“ ООД като продуценти, както и с носителите на авторски права 

относно използването на филма и възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

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

Директора на дирекция „Правна“ да проведат преговори с копродуцента „Камера“ ООД за 

определяне на процентно разпределение на приходите от продажба на римейк – правата 

върху сериала. 

8.  Управителният съвет приема за сведение предоставената допълнителна 

информация за разходите свързани с редактиране, модериране, изграждане на нови 

модули, създаване и поддържане на онлайн игра и управление на официалния сайт 

www.podprikritie.bg от „Камера“ ООД. Одобрява да бъде сключен договор за съвместно 

ползване на марката „Под прикритие“, като същият бъде със срок от една година. 

 9. Управителният съвет обсъди писмо от Община Русе с искане за промяна в обема 

на правата, предоставени на БНТ за излъчване на 54-то издание на Международния 

фестивал „Мартенски музикални дни 2014“ и становище от Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №09/28.01.2014 година, 

т.1, съгласно предоставената бланка за права и ограничения, както следва: 

 Община Русе предоставя права за заснемане и еднократно излъчване на концертни 

програми от Международния фестивал „Мартенски музикални дни 2014“ по програма 

„БНТ2”, без повторение по програма „БНТ1”. 

10. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на 

дирекция “Програма БНТ1“ по решение на УС, протокол №16/26.02.2014 година, т.3 с 

информация за проведена работна среща между представители на БНТ и представители на 

„Камера“ ООД.  

 11. Решението по точката не е публично. 

12. Управителният съвет обсъди предложението на и.д.Директора на дирекция 

“Търговска“ и дава съгласие за сключване на анекс към договора с „ПИЕРО 97 МА” АД за 

2014 година. 

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

„Търговска“ и одобрява цената на 30 секунден рекламен клип за излъчване на футболните 

срещи ПФК „Лудогорец-1945“ /Разград/ – „Валенсия“ на 13.03.2014 година и „Валенсия“ – 

ПФК „Лудогорец-1945“ /Разград/ на 20.03.2014 година от турнира Лига Европа. 

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

„Търговска“ и одобрява цена за 30 секунден рекламен клип за излъчване на Световната 

купа по сноуборд с участието на Александра Жекова. 

 15. Във връзка с решение на УС, протокол №16/26.02.2014 година, т.10 и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет на основание 

чл.7 от Общите условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ 

одобрява спонсорски и рекламен пакет с предоставени отстъпки за рекламодатели на 

стартовете от състезанието „Формула 1“. 

16. Решението по точката не е публично.  

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

„Търговска“ и одобрява спонсорски пакет за предаването „Бързо лесно, вкусно“. 

 18. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по кънки и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно 

партньорство на Световно първенство за юноши и девойки по фигурно пързаляне, което 

ще се проведе от 10 до 16 март 2014 година в Зимния дворец на спорта. 

http://www.podprikritie.bg/


 

19. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация в 

докладната записка на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, 

протокол №14/19.02.2014 година, т.14 “ за предприетите действия свързани с проведени 

разговори и разменена кореспонденция за своевременно сваляне на епизодите на сериала 

„Под прикритие“ от сайта vbox7.com.  

20. Във връзка с докладни записки от и.д.Директора на дирекция „Търговска“  и 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ (по заповед №РД-10-59/12.02.2014) за 

разпределение на средствата от спонсорски приходи за предаването „Бразди“, 

Управителният съвет ги приема за сведение, като изисква Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ да бъде информиран за внесеното становище от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ за проведените преговори с фирма „Рапид КБ“ за закупуване на 

рекламен и спонсорски пакет в програмите на БНТ. 

 21. Във връзка с писмо от Сдружение „Музей на българската музикална култура“ с 

молба за предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ и становище от Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед предстоящата реализация на 

документален филм от рубриката „В кадър“ за отбелязване на 100 годишнината от 

рождението на именития български оперен изпълнител Борис Христов, в който ще бъдат 

използвани архивни кадри от филми и предавания за Борис Христов произведени в 

годините от БНТ, дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на кадри с времетраене до 

три минути от филма „Борис Христов – срещи в България”, произведен 1987 година, с 

автори: сценарист и режисьор Людмил Трифонов, оператори – Христо Рачев, Иван Цонев 

и Йордан Чолаков, за включването им в документалния филмов диптих „Молитвата на 

Борис Христов”. Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

-  предварително да получи съгласието на носителите на авторски права на филма, 

като предостави копие от декларациите за съгласие на БНТ;  

- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на кадрите с времетраене до 

три минути, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на 

материали от телевизионния архив на БНТ; 

- да обозначи БНТ като продуцент на архивните кадри по обичайния за това 

начин. 

 22. Във връзка с писмо от Националния музей на българското изобразително 

изкуство с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекции на 

документални филми за известни български художници от фонда на БНТ и становище от 

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

предоставяне на правата за безплатна публични прожекции на филми за известни 

български художници от фонда на БНТ, които да бъдат излъчени еднократно в Музея на 

социалистическото изкуство на 17 май 2014 година по време на десетото издание на 

Европейската нощ на музеите. 

 За Дечко Узунов: 

- „Бай Дечко“ – произведен през 2000 година, с автори: сценарист Петя 

Тетевенска, режисьор Дамян Петров; 

- „Истините на художника Дечко Узунов“ – произведен през 1987 година с 

автори: режисьор Лада Бояджиева. 

 За Ненко Балкански: 

- „Ненко Балкански“ – произведен през 1967 година, с автори: сценарист 

Серафим Северняк, режисьор Младен Младенов; 

- „Да се вгледаш в неуловимото – з.х.Ненко Балкански на 70 години“ – 

произведен през 1978 година с автори: сценарист Серафим Северняк, режисьор 

Васил Младенов. 

 За Никола Мирчев: 

- „Поеми, написани с четка – н.х.Никола Мирчев“ – произведен през 1971 година 

с автори: сценарист Димитър Франгов, режисьор Димитър Пунев. 
 



 

 Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на филмите, съгласно 

Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от 

телевизионния архив на БНТ; 

 23. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”  за 

необходимостта от изпълнение на основната стратегия на БНТ за преминаване на 

технологията на БНТ в HD телевизионен формат на сигнала, Управителният съвет на 

основание Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от 

Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и 

чл.90, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на 

процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Ъпгрейд на техническите мощности „Студио 1“ и „ПТС 1“ за работа в HD формат на 

телевизионния сигнал“, като одобрява проекта на документация за провеждане на 

процедурата.  

24. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот – 

частна държавна собственост, представляващ: почивна станция, намираща се в град Варна, 

местност „Баба Алино“ и изисква да бъде посочено в тръжната документация за отдаване 

под наем, че обекта е в лошо експлоатационно състояние и е необходим основен ремонт на 

сградата с изграждане на нови електро и ВиК инсталации. 

 25. Във връзка с писмо от изпълнителния продуцент „Спотлайт“ ООД на 

телевизионния игрален сериал „Четвърта власт“, относно финансово приключване и 

отчитане на сериала и информация за сключените бартерни договори за подпомагане 

реализацията му, Управителният съвет изисква от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ 

и Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ в срок от пет работни дни от получаване 

на решението да предоставят становище по повдигнатите въпроси от изпълнителния 

продуцент „Спотлайт“ ООД на сериала „Четвърта власт“. 

26. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Административна“  в изпълнение на решение на УС, протокол №09/28.01.2014 година, т.5  

и одобрява представения проект на Стажантска програма на БНТ, като възлага на 

Директора на дирекция „Административна“ да предприеме необходимите действия за 

информиране на съответните висши учебни заведения за възможностите за 

кандидатстване на техни студенти в организираната Стажантска програма на БНТ. 

27. Във връзка с представена информация по решение на УС, протокол 

№12/13.02.2014 година, т.2 от  Директора на дирекция „Административна“ за сключен 

договор с Български пощи за вътрешни куриерски услуги и с оглед спазване на Закона за 

обществените поръчки, Управителният съвет счита, че трябва да бъде проведена 

обществена поръчка за куриерски услуги само за чужбина, като техническите изисквания 

да бъдат специфицирани според нуждите на БНТ.  

 28. Във връзка с решение на УС, протокол №14/19.02.2014 година, т.21 и 

предложение от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, Управителният 

съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ одобрява длъжностни 

характеристики в направление „Международна дейност, проекти и програми“ за следните 

длъжности: 

 -  „ръководител на направление“ – направление „Международна дейност, проекти и 

програми“; 

 -   „ръководител на сектор“ – сектор „Международно сътрудничество и Евровизия“; 

 - „експерт – международно сътрудничество“ – сектор „Международно 

сътрудничество и Евровизия“; 

 - „старши експерт – Евровизия“ – сектор „Международно сътрудничество и 

Евровизия“; 



 

 -  „експерт – Евровизия“ – сектор „Международно сътрудничество и Евровизия“; 

 -  „експерт“ – сектор „Международни проекти и оперативни програми“; 

 -  „експерт – фестивали“ – сектор „Международни прояви и фестивали“; 

 -  „експерт – международни прояви“ – сектор „Международни прояви и фестивали“. 

 29. Решението по точката не е публично. 

 30. Решението по точката не е публично. 

 31. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на сектор 

“Сигурност и ОМП“, съгласувано с Началника на отдел „Управление на човешките 

ресурси” за осъществяване на дейности по превенция, координация и ръководство на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по Закона за защита при 

бедствия и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на сектор „Сигурност и ОМП“, 

считано от 01.04.2014 година. 

 


