
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 21 

от заседание проведено на 24.04.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от „Фондация „Устойчиво развитие за 

България“ и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 за заснемане и излъчване на Концерт-спектакъл по случай 70 

годишнината  от победата над фашизма, който ще се проведе на 09.05.2015 година пред 

паметника на Съветската армия.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Дома Арт“ и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

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

„Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия” и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за медийно партньорство на третото издание на "ДОМА Арт 

фестивал" под наслов „Пулсът на Северна Корея“, който ще се проведе от 28 май до 7 юни 

2015 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Номад денс академи 

България“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и 

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

Международния фестивал за съвременен танц и пърформас „Антистатик“ и 

международната среща „Адвокати на танца“,  който ще се състоят през месец май 2015 

година. 

4.  Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение SOS Детски селища 

България и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „Публични комуникации”, 

Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия” и Директора на дирекция „Правна” и 

дава съгласие за медийно партньорство на интегрирана кампания по повод 25 години от 

учредяването на организацията под мотото „25 години ДА на щастливото детство”. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от „Анимарт” ЕООД и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство на фестивала 

на анимационния филм „Златен кукер – София”. 

6. Във връзка със становище от Ръководителя на направление „Публични 

комуникации“, относно предложение от Сдружение „Българска асоциация на пострадали 

при катастрофи“ за медийно партньорство на националната кампания за безопасно 

шофиране „Господар на пътя 2015” и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип за 

популяризиране на кампанията „Господар на пътя 2015”, 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.  

Клипът да се излъчва в периода от 1 юни до 30 август 2015 година по програми 

„БНТ1“, „БНТ2“ и „БНТ Свят“, съгласно приложена схема от дирекция „Търговска“. 

7. Във връзка с писмо от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето с 

предложение за подписване на допълнително споразумение към договор №ДПЗ-

147/09.12.2014 година (БНТ №9-9599/08.12.2014 г.) и докладна записка от Ръководителя на 

направление „Международна дейност, проекти и програми“, Управителният съвет 



 

одобрява представения проект на споразумение за предоставяне на програмно време за 

излъчване на два тематично свързани видеоклипа с продължителност по 30 секунди. 

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

стопанска”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и и.д.Директора на дирекция 

„Информация“, Управителният съвет обсъди предложението и дава съгласие за сключване 

на договор за придобиване на телевизионни права за излъчване по избор на 30 часа от 

Открития шампионат на Франция по тенис „РОЛАН ГАРОС”, който ще се проведе от 25 

май до 7 юни 2015 година. 

 9. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време и приходи от продажба на реклама и спонсорство и изпълнение на бюджета на 

дирекция „Търговска“ през месец март 2015 година. 

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

Управителният съвет одобрява представените спонсорски пакети на Европейското 

първенство по художествена гимнастика в Минск от 1 до 3 май 2015 година, Европейско 

първенство по футбол за младежи до 17 години, Европейски олимпийски игри в Баку и 

Открития шампионат на Франция по тенис „Ролан Гарос“. 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Във връзка с писмо от Директора на Института за ядрени изследвания и ядрена 

енергетика към БАН с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция 

на две аудио-визуални произведения за отбелязване годишнината от рождението на акад. 

Христо Христов – основател на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на 

12 юни 2015 година в залите на БАН и становище от  Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за безплатна 

публична прожекция на следните аудио-визуални произведения: 

- „Срещи ЛИК – акад. Христо Христов“, произведен през 1988 година, с автори: 

режисьор Велко Йорданов и сценарист Мира Бозева; 

- „Един ден на акад. Христо Христов“, произведен през 1985 година, с автори: 

режисьор Лили Димитрова, сценарист Петър Райчев и оператор Николай Марковв. 

Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите 

на прожекцията; 

- видеозаписът на аудио-визуалните произведения да бъде предоставен на DVD 

носители, които подлежат на връщане след прожекцията с двустранно подписан протокол. 

13. Във връзка с предложение от Национална фолклорна телевизия „Фолклор ТВ” и 

становище от Директора на дирекция „Правна” за осъществяване на съвместно създаване 

и разпространение на телевизионна програма със специализиран музикален профил на 

основата на българския фолклор, Управителният съвет ще вземе решение след като бъдат 

извършени необходимите проучвания и предоставени становища по компетентност от 

Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“. 


