
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 21 

от заседание проведено на 19.03.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и с оглед спазване на бюджетната рамка при създаването на български 

телевизионни филми и поетите финансови ангажименти изисква допълнителна 

информация от Директора на дирекция „Програма БНТ1“. 

2. Управителният съвет обсъди становището 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”, 

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

„Кантус Фирмус“ АД за заснемане и излъчване на 3 концерта от „Европейски музикален 

фестивал 2014“. 

 3. Управителният съвет обсъди становището 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”, 

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

фондация „А’Аскеер” за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на наградите 

за театрално изкуство „Аскеер 2014”, която ще се проведе на 24 май 2014 година в театър 

„Българска Армия“. 

4. Управителният съвет обсъди становището 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”, 

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

издателство „Милениум“ за заснемане и излъчване на юбилеен концерт на Недялко 

Йорданов „Сцената е моят дом“, който ще се проведе на 03.04.2014 година в зала 1 на 

НДК.  

5. Управителният съвет обсъди предложение от работна група, определена със 

заповед №РД-10-44/3.02.2014 г. на Генералния директор и дава съгласие за сключване на 

договор с ИА „Национален филмов център” за лицензиране на български филми за 

излъчване в програмите на БНТ и части от филми, използвани в нови предавания, чийто 

продуцентски права се упражняват от ИА „Национален филмов център“. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ , и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за сключване на 

договор с агенция APTN за използване на материали от новинарски обмен. 

7. Управителният съвет обсъди становищата на Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и потвърждава решението си за 

прекратяване на излъчването на външната продукция „Без багаж“ в програма „БНТ1“ от 

24.02.2014 година. 

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

„Търговска“ и одобрява на цена за 30 секунден рекламен клип и бонуси за рекламодатели 

при закупуване на рекламни форми за излъчване на Световното първенство по фигурно 

пързаляне в Япония. 

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

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

футболните срещи от четвъртфинала, полуфинала и финала на турнира „Лига Европа“. 



 

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

„Търговска“ и след получаване на информация за запълняемостта на обема на рекламното 

време в часовия пояс предвиден за излъчване на финалното предаване на формата „Най-

хубавите години от нашия живот“, и с оглед спазване на разпоредбите на чл.90 от Закона 

за радиото и телевизията не приема предложението. 

11. Във връзка с излъчване на Световното първенство по футбол в Бразилия и 

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

одобрява такса за заплащане на пренос на сигнал от субекти, организиращи публични 

прожекции от Световното първенство по футбол в Бразилия. Субектите, предоставящи 

излъчване на събитие на публично място, носят отговорност за получаване, за своя сметка, 

на лицензии, разрешения и/или съгласия, които се изискват за излъчване, включително и 

съгласие от БНТ, тъй като трябва да използват официалния телевизионен сигнал на БНТ, 

която е единствената лицензирана телевизия за територията на България за излъчване на 

ФИФА Световно първенство по футбол в Бразилия. 

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

„Търговска“ и във връзка с популяризиране на предаванията и сериалите на БНТ дава 

съгласие за сключване на договор за медийно партньорство с „Техно България“ ООД за 

излъчване на клипове на БНТ на видео екран на Орлов мост. 

 13. Управителният съвет обсъди предложение от „Муузон“ ЕООД издател на 

списание „Биограф“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска и с оглед 

необходимостта от популяризиране на новите предавания и сериали на БНТ – „На 

прицел“, Световно първенство по футбол, „Вангелия“, „Светът на живо“, „55 години от 

Вашия живот“, „Още от деня“, „Референдум“, „Панорама“ и др. дава съгласие за 

сключване на договор за партньорство с равностойна размяна на комуникационни 

активности. 

 14. Управителният съвет обсъди предложение от Вестникарска група България и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска и с оглед необходимостта от 

популяризиране на новите предавания и сериали на БНТ – „На прицел“, Световно 

първенство по футбол, „Надиграй ме“, „Светът на живо“, „55 години от Вашия живот“, 

„Шоуто на Марта“, „Животът е вкусен“ и др. дава съгласие за сключване на договор за 

партньорство с равностойна размяна на комуникационни активности. 

 15. Управителният съвет обсъди предложение от списание „Мениджър“/„МИТ 

ПРЕС” ОО и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска и с оглед 

необходимостта от популяризиране на новите предавания и сериали на БНТ – „На 

прицел“, Световно първенство по футбол, „Светът на живо“, „Референдум“, „Панорама“ и 

др.. дава съгласие за сключване на договор за партньорство с равностойна размяна на 

комуникационни активности. 

 16. Решението по точката не е публично. 

17. Управителният съвет приема предложението от и.д.Директор на дирекция 

„Търговска” и одобрява промяна в  чл.2, ал.2, т.3 от Тарифа за продажба на реклама и 

спонсорство в програма „БНТ1”, касаеща цената на благодарствен надпис с времетраене 4 

секунди за материално подпомагане на филмовите продукции и копродукции на БНТ. 

18. Във връзка с придобитите права за заснемане и излъчване на Европейското 

първенство по спортна гимнастика за мъже и жени, което ще се проведе в град София през 

месец май 2014 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и 

и.д.Директор на дирекция „Търговска”, Управителният съвет дава съгласие за 

партньорство с Българска федерация по гимнастика. 

   19. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Искам бебе“ за 

медийно партньорство на благотворителния концерт „След седем“, който ще се проведе на 

28 март 2014 година и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и на 

основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава 

съгласие за безвъзмездно излъчване на клип за популяризиране на благотворителния 



 

концерт, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при 

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

20. Управителният съвет изисква становище от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ по внесеното предложение от Ръководителя на направление „Международна 

дейност, проекти и програми“ за предоставяне на отстъпки при договори за производство 

и излъчване на информационни материали, сключвани пряко с министерства или други 

държавни институции. 

 21. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция “Информация“ и 

становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, Управителният 

съвет 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 „Информация“, считано 

от 01.04.2014 година. 

22. Решението по точката не е публично. 


