
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 21 

от заседание проведено на 11.05.2016 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №7 от 03.05.2016 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за два документални 

филма, единият от които представя конкурсните процедури за избор на младши съдии и 

младши прокурори и конкурсните процедури за кариерно развитие на магистратите, както 

и церемониите по встъпване в длъжност на избраните такива, а другият е за 40-тата 

годишнина на Югозападния университет „Неофит Рилски“, проектобюджет за реализация 

на документален филм от проекта „Светът на живо“, проектобюджет за реализация на 

документален филм с работно заглавие „Експерти“ и проектобюджет за реализация на 

извънредния празничен блок „Денят на храбростта“. 

 2. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 25 април 2016 година на 

Бартерната комисия на БНТ и на основание чл.10, т.1 от Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед предмета на договора, който не 

попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на стойността дава 

съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и “СИС 

Индустрийс“ ООД. 

 3. Управителният съвет обсъди писмо от Фондация „Ромски свят“ и докладна 

записка на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на 

договор с фондация „Ромски свят“ за излъчване на две предавания  „В света на ромите“ в 

рамките на рубриката „Малки истории“, реализацията на които се финансира от Агенцията 

за хора с увреждания. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от ДП „Български спортен тотализатор“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция 

„ТВ производство“, Главния координатор на програма „БНТ1“ и „БНТ HD“ и Директора 

на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на допълнително споразумение за 

увеличаване на предоставяното телевизионно време за излъчване на ежеседмичните 

предавания отразяващи тегленето на тиражите на спортния тотализатор. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и становище от 

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

Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  Главния 

координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, 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 Тържествената церемония по награждаване на общински 

образователни институции за принос в развитието на столичната образователна система. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Община Гоце Делчев и становище 

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

региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, 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 Юбилеен концерт на Неврокопски ансамбъл за народни песни 

и танци, който ще се проведе на 13 май 2016 година в Дом на културата, град Гоце Делчев. 



 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по волейбол и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на 

направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния 

координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” 

и „БНТ Свят”, 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 

състезанията от турнира Европейска лига по волейбол – мъже 2016, който ще се проведе в 

град Варна на 10, 11 ,12 юни и на 1 и 2 юли 2016 година. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по конен 

спорт и становище от  и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на 

направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния 

координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” 

и „БНТ Свят”, 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 Световна 

купа по прескачане на препятствия Божурище 2016 година, която ще се проведе на Конна 

база „ген. Крум Лекарски“ в град Божурище в периода от 1 до 3 юли 2016 година. 

 9. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Арлекин“ и становище 

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

региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор 

за отстъпване право за излъчване по безжичен път на филм за Фестивала за детско 

медийно творчество „Арлекин“, който ще се проведе от 15 до 19 юни 2016 година. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от „Фортисимо Фамилия“ и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, 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 

с Фондация „XX-Триола-Квинтола“ за заснемане и излъчване на Образователен концерт 

класическа музика „Приказки за симфоничен оркестър“, който ще се състои на 15.05.2016 

година в зала „България“.  

11. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на културата - 

Конгресен център София и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на 

програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, 

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 концерти включени в 

рамките на „Салон на изкуствата 2016 година“. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становище от  Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, 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 Литургия на Свети Йоан Златоуст от Сергей Рахманинов, 

която ще се състои на 12.05.2016 година в зала „България“. 

13. Управителният съвет обсъди предложение от Организационен комитет на 

„София – Европейска столица на спорта 2018“ и становище от  и.д.Директора на дирекция 

„Информация“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, 

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 със Сдружение „Българска спортна федерация за деца, 

лишени от родителски грижи“ за заснемане и излъчване на Първи професионален маратон 

– Варна, който ще се проведе на 15 май 2016 година в град Варна. 

14. Управителният съвет обсъди писмо от SOS Детски селища България и 

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

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

„Правна“ и 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 кампанията „Една прегръдка не топли 

цял живот“, която набира средства за подпомагане на деца загубили подкрепата на своите 

родители и деца в риск да я загубят, 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.   

15. Управителният съвет обсъди предложение от Български културен институт в 

Рим и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Ръководителя на 

направление „Чужди програми“, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на 

дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство на деветото издание на „Празник на българското кино в Рим“. 

16. Управителният съвет обсъди предложение от  „Медиамикс груп“ ООД и 

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

„Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”  и Директора на дирекция 

„Правна“ и не дава съгласие за медийно партньорство на Международния медиен форум 

Mediamixx SEE - Digital, който ще се проведе от 2 до 4 юни 2016 година в град Солун – 

Гърция. Участието на БНТ в Международния медиен форум и в съпътстващата 

дискусионна медийна среща на тема „Балканският път“ за проблемите с бежанците и 

тяхното отразяване чрез медиите в региона да бъде по преценка на Генералния директор 

на БНТ. 

17. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и дава съгласие за излъчване на Концерт на Давид Гета по 

случай откриването на Европейското първенство по футбол във Франция на 9 юни 2016 

година. 

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

„Търговска“ и потвърждава стойността на предоставеното телевизионно време за 

излъчване на рекламни форми, срещу придобиване на права за излъчване на 

документалния филм „Легендата“. 

19. Управителният съвет обсъди писмо от Председателя на Управителния съвет на 

Фондация „Стоян Камбарев“ и управител на „Нова филм“ ЕООД и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и не дава съгласие за прехвърляне на част от 

сумата от предоставеното телевизионно време за излъчване на спонсорски заставки за 

проекта „Живот като на кино“ към церемонията-концерт „Награда за изкуство Стоян 

Камбарев 2016“. Прехвърлянето на сумата от една към друга продукция нарушава 

стойността на правата им, тъй като тя се определя за конкретната продукция. 



 

 20. Управителният съвет обсъди писмо от продуцента „АРС“ ООД за промяна в 

датата на премиерата за разпространение по кината на игралния филм „Жената на моя 

живот“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие да 

бъде променен периода от 11 до 20 април 2016 година в предоставеното телевизионно 

време за излъчване на имиджови клипове за популяризиране на игралния филм на периода 

от 22 май до 5 юни 2016 година. 

 21. Управителният съвет обсъди предложение от „АРС“ ООД за излъчване на 

имиджови клипове за популяризиране на пълнометражния игрален филм „Бартер“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за промоция 

на копродуцирания от БНТ филм в периода от 29 май до 16 юни 2016 година по програма 

„БНТ1“, съгласно предоставената схема от дирекция „Търговска“.  

 22. Във връзка с решение на УС, протокол №07/10.02.2016 година, т.10 за 

сключване на договор с продуцентска компания „Чучков Брадърс“ ЕООД и 

дистрибуторска компания „Пърпъл Рейн“ ЕООД за придобиване на права за излъчване на 

международния игрален филм „Защо аз?“ на режисьора Тудор Джурджу, Управителният 

съвет дава съгласие за промяна в решението, като сумата за придобиване на права за 2 

(две) излъчвания и 2 (две) повторения в програмите на БНТ в рамките на две години да се 

счита без включен ДДС. 

23. Във връзка с необходимостта от осигуряване на интерактивни услуги за 

Селекцията на българския участник в Конкурса за детска песен на Евровизия 2016 година 

и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет 

дава съгласие за сключване на договор с „Войском“ АД за финалното предаване на 

11.06.2016 година от формата „Децата на България са супер!“ за избор на българския 

участник в Конкурса за детска песен Евровизия 2016 година.  

24. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и дава съгласие за сключване на договори за сътрудничество с райони 

Панчарево, Витоша и Нови Искър на Столична община за реализиране на три 

документални филма, които са продължение на проекта „Надиграй ме на неделното хоро“. 

 25. Управителният съвет обсъди писмо от Ректора на НАТФИЗ и становище от 

Директора на дирекция „Правна“ и съгласие за предоставяне на правата за безплатна 

публична прожекция на 14 и 15 май 2016 година на документалния филм „Кръстьо 

Сарафов – пред театралната маска и зад нея“, произведен през 2012 година, с времетраене 

27,39 минути и автори: сценарист и режисьор Иван Георгиев -Гец и оператор Ивайло 

Пенчев. 

 Ползвателят да получи съгласието на носителите на авторски права за целите на 

публичната прожекция, като предостави доказателства за това, преди предоставянето на 

аудио-визуалното произведение. 

 26. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Британския съвет в 

България и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за 

предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на документалния филм 

„Мисия Антарктида“, произведен през 2016 година от рубриката „В кадър“, с времетраене 

27,18 минути и автори: режисьор Борислава Димова, сценаристи Анна Андреева и 

Цветелина Атанасова и оператор Цветелина Атанасова. 

 Ползвателят да получи съгласието на носителите на авторски права за целите на 

публичната прожекция, като предостави доказателства за това, преди предоставянето на 

аудио-визуалното произведение. 

 27. Управителният съвет обсъди писмо от Сдружение „Център за защита правата в 

здравеопазването“ и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за 

предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на телевизионния очерк 

„Пепеляшка“, произведен през 1981 година, с времетраене 43,10 минути и автори: 

сценарист и режисьор Мария Благоева и оператор Климент Стаменов. 



 

 Ползвателят да получи съгласието на носителите на авторски права за целите на 

публичната прожекция, като предостави доказателства за това, преди предоставянето на 

аудио-визуалното произведение. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с „Първа инвестиционна банка“ АД 

/Fibank/“ и одобрява пакетни предложения към рекламодатели и агенции за подпомагане 

реализацията на дейностите свързани с проекта „Пътуващо Лятно кино 2016“. 

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

„Търговска“ и одобрява промяна в утвърдените цените за 30 секунден рекламен клип и 

отдаваните отстъпки за рекламодатели при излъчване на Летните олимпийски игри. 

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

„Търговска“ и одобрява условията за рекламодатели при закупуване на рекламни клипове 

на единични цени по време на Европейското първенство по футбол - Франция 2016 година 

(ЕВРО 2016 г.). 

31. Управителният съвет приема преработената маркетингова комуникационна 

стратегия за популяризиране излъчването на Европейското първенство по футбол - 

Франция 2016 година (ЕВРО 2016 г.), която ще бъде реализирана съвместно между БНТ и 

„Нова Бродкастинг Груп“ АД.  

32. Решението по точката не е публично. 

33. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на некомутируем достъп до Интернет за 

нуждите на БНТ“ с две обособени позиции: обособена позиция №1 – „Доставка на услуга 

основен некомутируем достъп до Интернет“ и обособена позиция №2 – „Доставка на 

алтернативен некомутируем достъп до Интернет“, Управителният съвет на основание чл.7, 

ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава 

сключване на договор за изпълнение на обособена позиция №1 – „Доставка на услуга 

основен некомутируем достъп до Интернет“ с „ЕВОЛИНК“ АД. 

34. Решението по точката не е публично. 

 З5. Управителният съвет на основание чл. 62, т.12 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.7 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява 

следните длъжностни характеристики: 

-   „заместник – ръководител на направление“ в направление „БНТ Мултимедия“;  

-  „редактор – социални медии“ в сектор „Уеб и мултимедийно съдържание“, 

направление „БНТ Мултимедия“;  

 -  „експерт – обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция 

„Финансово-стопанска“. 

 


