
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 18 

от заседание проведено на 08.04.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №3 от 27 и 30 март 2015 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджетите за 

вътрешни телевизионни предавания за второто тримесечие на 2015 година, бюджет за 

изработване на 8 броя репортажи по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007-2013“, бюджет за изработване на 10 броя репортажи по 

сключен договор между БНТ и ВСС с предмет „Укрепване на капацитета на ВСС за по-

добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в действията на  

съдебната система“ и бюджет за реализация на един документален филм от поредицата 

„Светът на живо“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 12 март 2015 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и утвърждава рамков бюджет реализацията на всеки 

отделен документален модул с времетраене по 15 минути от формата „Лачените обувки на 

българското кино“. Реализираните късометражни модули да бъдат излъчвани с филмите 

победители от Топ 10 в десет последователни седмици, считано от 29.03.2015 година, по 

случай 100-годишнината на българското кино. 

3. Във връзка с докладната записка от Изпълнителния директор и протокол №1 от 2 

април 2015 година на Бартерната комисия на БНТ, относно необходимостта от 

осигуряване на гардероб за водещите на предаванията на програма „БНТ2“ в регионалните 

телевизионни центрове, Управителният съвет на основание чл.10, т.1 от Общите условия 

за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ и с оглед предмета на 

договора, който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки, както по 

отношение на предмета си, така и по отношение на стойността дава съгласие за сключване 

на договор с непарични престации между БНТ и “Месалина“ ООД. 

4. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация” и 

Директора на дирекция „Техника и технологии“, становище от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска”, Управителният съвет одобрява програмна концепция, техническо 

осигуряване и предварителен проектобюджет за отразяване на Летните олимпийски игри в 

Рио де Жанейро 2016 година. 

5. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

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

„Търговска“ с предложение за придобиване на права за излъчване на Първите Европейски 

игри в Баку, Азербайджан от 12 до 28 юни 2015 година, организирани от Асоциацията на 

европейските олимпийски, Управителният съвет одобрява лицензионната сума за 

придобиване на изключителните телевизионни права и правата за едновременно излъчване 

на интернет страницата на БНТ за територията на България на Европейските игри. 

6. Във връзка с писмо от главния редактор на вестник „Заман – България” с молба 

за излъчване на анонсиращ клип за юбилейното издание на Наградите за принос към 

обществения мир в България и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет 

приема изложените мотиви и не дава съгласие за излъчване на клип. 

 7. Във връзка с писмо от Заместник-председателя на Клуба на българските 

писателки с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция използване 

на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по време на събитие, което ще се състои 

на 16.04.2015 година в Посолството на Република България в Париж и ще представи 

съвременната женска българска литература и най-добрите й образци от ХХ век и 

становище от  Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 



 

безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на следните 

аудио-визуални произведения: 

- „Дора Габе – творчески портрет“ – произведен през 1969 година, с времетраене 

13,10 минути и автори: режисьор Младен Младенов и оператор Димитър Вълев; 

- „На гости у Елисавета Багряна“ – произведен през 1978 година, с времетраене 

21,20 минути и автори: сценарист Любен Георгиев, режисьор Петя Щерева и оператор 

Йордан Чолаков. 

 Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

 -   да уреди предварително авторски и сродни на тях права за целите на 

прожекцията; 

- да обозначи по подходящ начин съдействието на БНТ като продуцент на аудио-

визуалните произведения по време на публичната им прожекция по обичайния за това 

начин. 

 -  да заплати техническите разходи по прехвърлянето на филмите, съгласно 

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

телевизионни архив на БНТ. 

8. Във връзка с решение на Общото събрание на пълномощниците в БНТ, докладна 

записка от Изпълнителния директор и предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” за стартиране на процедура за избор на оператор за отпечатване и 

предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ, 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.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита 

процедура с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за 

храна на служителите на БНТ“, като утвърждава представения проект на документация за 

провеждане на обществената поръчка.  

 9. Във връзка с решение на УС, протокол №5/04.02.2015 година, т.4 и предложение 

от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за провеждане на открита процедура за 

наемане на HD подвижна телевизионна станция за отразяване на спортни събития 

предвидени за излъчване в програмите на БНТ, Управителният съвет с оглед обезпечаване 

на производствения процес за отразяване на предстоящите спортни събития и 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.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита 

процедура с предмет: „Предоставяне под наем на многокамерна HD подвижна 

телевизионна станция за отразяване на спортни събития“ с пет обособени позиции както 

следва: обособена позиция №1: „Отразяване на футболни срещи от Лига Европа – 2015, 

етап групи“; обособена позиция №2: „Отразяване на Европейско първенство по бокс – 

София 2015“; обособена позиция №3: „Отразяване на Европейско първенство по волейбол 

за мъже – първа, втора и трета фаза“,  №4: „Отразяване на Европейско първенство по 

волейбол за мъже, първа фаза“ и обособена позиция №5: „Отразяване на футболни срещи 

от Европейско първенство по футбол за младежи до 17 годишна възраст“, като утвърждава 

представените технически задания и проекта на документация.  

10. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ 

съгласувана от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет след като обсъди 

изложените мотиви и на основание чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда дава съгласие за 

сключване на нов тригодишен срок на трудовия договор на Владислав Панайотов Велев - 

кореспондент на БНТ в Брюксел.  

11. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за 



 

назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 януари до 

31 март 2015 година.  

12. Във връзка с подадена лична молба от Бойко Станкушев на длъжност 

„омбудсман”, Управителният съвет на основание чл. 62, т.12 от Закона за радиото и 

телевизията и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за 

прекратяване на трудовия му договор по взаимно съгласие.  

13. Във връзка с предложение от Генералния директор за внасяне на кандидатурата 

на БНТ за членство в сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България – КРИБ, Гласът на българския бизнес“, което би допринесло за изпълнение на 

обществената мисия на медията и би подпомогнало реализирането на проекти за развитие 

на българската икономика, Управителният съвет дава съгласие БНТ да кандидатства за 

член на сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – 

КРИБ, Гласът на българския бизнес“. 

 


