
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 19 

от заседание проведено на 12.03.2014 година 
 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №3 от 05.03.2014 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Финансовия директор и 

одобрява промяна единична цена за закупуване на външната продукция „Бързо, лесно, 

вкусно“ по решение на УС, протокол №16/26.02.2014 година, т.2. Управителният съвет 

приема констатациите на Комисията за реализация на телевизионна продукция и възлага 

на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да внесе документите за реализация на 

беседи за документални филми, наградени със „Златен Ритон“, надлежно окомплектовани 

и съобразени с действащите правила в БНТ. 

 2. Управителният съвет обсъди предложението от театър „Вилекула“ за 

предоставяне на права за излъчване на 13 броя на детския куклен сериал „Благуните” в 

програма „БНТ2” срещу телевизионно време за излъчване на спонсорски заставки и 

становища от  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. 

3. Във връзка с докладна записка от Директора дирекция „Програма БНТ1“, 

протокол от заседание на Комисия за оценка на готовите филми, проведено на 15.11.2013 

година, доклад за изпълнение на финансовите параметри на утвърдения бюджет на 

филмовата продукция „Кръстьо Сарафов: Пред театралната маска и зад нея“ и спазване на 

производствените срокове и договорните задължения от изпълнителния продуцент 

„Синемак“ ООД, Управителният съвет в съответствие с чл.39, ал.1 от Правилника за реда 

и условията на организиране и финансиране създаването на български телевизионни 

филми в БНТ дава съгласие за „окончателно приемане” на документалния филм „Кръстьо 

Сарафов: Пред театралната маска и зад нея“, времетраене 28 минути с изпълнителен 

продуцент „Синемак“ ООД и определя „първа категория” на филма като художествен 

продукт.  

4. Управителният съвет приема за сведение прецизирания текст в докладната 

записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, касаеща решение на Управителния 

съвет на БНТ в протокол №16/26.02.2014 година, т.1 за обявяване конкурсна сесия за 

телевизионни филмови проекти. 

5. Управителният съвет връща предложението Фондация „А’Аскеер” за заснемане и 

излъчване на церемонията по връчване на наградите за театрално изкуство „Аскеер 2014”, 

която ще се проведе на 23 май 2014 година в театър „Българска Армия“, като изисква да се 

проведат преговори с фондация „А’Аскеер” за промяна в часа или датата на организиране 

и провеждане на церемонията, предвид определената дата за провеждане на избори за 

членове на Европейския парламент на 25 май 2014 година, както и задължението на БНТ 

за отразяването на предизборната кампания за период от 30 дена преди датата на самите 

избори, съгласно Изборния кодекс. 

6. Управителният съвет приема мотивите на Директора на дирекция “БНТ Свят и 

региони“ и утвърждава програмни схеми “БНТ2“ и “БНТ Свят“ за периода от 1 април 2014 

година до 30 юни 2014 година.  

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1 и протокол на Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“ за 

разглеждане на нов детски формат с работно заглавие „Търсачи на мечти“ и одобрява 



 

представената концепция за реализация на съвместна продукция с работно заглавие 

„Търсачи на мечти“ с независимия продуцент „Таратор медия“ ЕООД, включваща 10 броя 

предавания с времетраене 8 минути, които ще бъдат позиционирани в рамките на 

рубриката „Лека нощ, деца!“. В съответствие с чл.12, ал.3 от Правилата за включване в 

програмите на БНТ на предавания, създадени от независими български продуценти и за 

участието й в съвместни продукции открива процедура по договаряне. 

8. Управителният съвет обсъди предложение Българска академия на науките за 

медийно партньорство на организираните чествания по случай 145 години от 

учредяването на Българското книжовно дружество и становище от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Свят и региони“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за 

медийно партньорство. 

 9. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за 

сключване на договор за партньорство с Вестникарска група България, която да 

предостави рекламни площи за популяризиране на предавания и кампании на БНТ, срещу 

телевизионно представяне на вестниците, списанията и интернет сайтовете на 

дружеството и техни инициативи в програмите на БНТ, Управителният съвет възлага на 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” да внесе предложението за сключване на договор 

с Вестникарска група България за разглеждане от Бартерната комисия на БНТ.  

 10. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за 

сключване на договор за партньорство със списание „Мениджър“, което да предостави 

рекламни площи за популяризиране на предавания и кампании на БНТ, срещу 

телевизионно представяне на списанието, интернет сайтовете на дружеството и техни 

инициативи в програмите на БНТ, Управителният съвет възлага на и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” да внесе предложението за сключване на договор със списание 

„Мениджър“ за разглеждане от Бартерната комисия на БНТ.  

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

Управителният съвет одобрява променените разходи свързани с коментаторските места за 

отразяване на Световното първенство по футбол 2014 година в Бразилия. 

12. Управителният съвет приема за сведение предоставения протокол №01 от 

03.02.2014 година на Съвета за технологично развитие за разглеждане състоянието на 

техническите средства и определяне на стратегия за развитие на технологията на БНТ. 

 13. Управителният съвет обсъди писмо от Издателство „Просвета-София” АД с 

предложение за сключване на допълнително споразумение към договор БНТ-4532/2011 

година за предоставяне на права за използване на аудиовизуални произведения, 

продуцирани от БНТ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и 

становище от Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на 

допълнително споразумение, с което се предоставят неексклузивни права за максимално 

допустимия по закона срок от 10 години за ползване на 72 броя аудиовизуални 

произведения от рубриката „Национален календар” при условията на свободно ползване 

съгласно чл.24, ал.1, т.3 от Закона за авторското право и сродните му права, които да бъдат 

инкорпорирани при създаване на електронни учебници за системата на средното 

образование.  

14. Решението по точката не е публично. 

15. Управителният съвет след като обсъди предложението на и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и очаквания зрителски интерес към излъчването на 12 серийния 

руски филм „Вангелия“ одобрява цена за 30 секунден рекламен клип по гарантиран 

рейтинг. 

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

„Търговска“ и одобрява цена за спонсорски пакет на предаването „Бързо, лесно, вкусно – 

рецепта на деня“ и съботния формат „Животът е вкусен“ за клиент „Сами-М“. 



 

17. Управителният съвет след като обсъди предложението от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ одобрява цена за излъчване на 15 минутен телевизионен пазар в 

програма „БНТ HD“. 

18. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Търговска” за закупуване на телевизионно време за телепазарен прозорец в програмите 

на БНТ и дава съгласие за сключване на договори със „Студио Модерна България“ ЕООД, 

„Телешоп“ ЕООД и „Арко дизайн“ ЕООД за излъчване на телепазарни прозорци. 

 19. Управителният съвет обсъди писмо от ученици от 12 клас на СОУ „Отец 

Паисий“ с молба за предоставяне на права за използване на епизоди от рубриката „Зелена 

светлина“ и становище на Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на епизодите от рубриката „Зелена светлина“: „Град в небето”, 

„Вертикалната гора”, „Силата на тялото”, „Активната къща”, „Умната чанта” и „Новите 

дрехи”, като част от тях да бъдат включени в проекта им на тема „Земята-моят дом”, с 

който ще участват в Националната олимпиада по информационни технологии 2013/2014 

година в направление Мултимедийни приложения. 

 Ползвателите на аудиовизуалните произведения следва предварително да получат 

съгласието на копродуцента Фондация "Кредо Бонум" на рубриката „Зелена светлина”.  

20. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и на основание чл.5 от Вътрешните правила за планиране, 

провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на 

договорите за обществени поръчки в БНТ, утвърждава план – график за провеждане на 

процедури за обществени поръчки за доставки, услуги и строителство през 2014 година, 

съгласно проекта на бюджет за 2014 година. 

21. Решението по точката не е публично. 

 22. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция “Техника 

и технологии“ и становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за 

привеждане на организационната и длъжностна структура на дирекцията в съответствие с 

производствената необходимост и потребностите от оперативно и техническо обслужване 

на техническите съоръжения 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 одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция 

„Техника и техннологии“, считано от 01.04.2014 година. 

 


