
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 21 

от заседание проведено на 10.05.2017 година 
 

 

1. Във връзка с решение на 44-то Народно събрание на Република България за 

пряко излъчване по програма „БНТ2“ на пленарните заседания, в които се провежда 

парламентарен контрол и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Управителният съвет одобрява частична промяна в програмната схема на „БНТ1” за петък, 

считано от 12 май 2017 година до приемане на есенна програмна схема за 2017 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус 

Фирмус“ АД и становища 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 „ТВ производство”, 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 “For Ella” на американската джаз и сол 

певица Пати Остин в съпровод на струнна секция от оркестъра на Класик ФМ и „Ангел 

Заберски брас асоциация“ посветен на 100-годишнината от рождението на Ела 

Фицджералд, който ще се проведе в зала 1 на НДК на 17 май 2017 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера Стара и становища 

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 „ТВ 

производство”, Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и 

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

Загора за заснемане и излъчване на спектакъла „Бохеми“ от Джакомо Пучини, който ще се 

състои на 1 юли 2017 година на сцената на Народен театър „Иван Вазов“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Нов български университет и 

становища 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 „ТВ 

производство”, 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 заключителния концерт на Майсторския клас на проф.Сузана 

Клинчарова, който ще се състои на 19 май 2017 година в зала „България“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Продуцентска къща "Ванвижън" 

ООД за излъчване на документален филм "Шампион и две родини" за волейболистката от 

Турция Виолет Костанда Дукае, която е с български произход и становища 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 „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на 

програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 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 готово аудио-визуално произведение. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио за 

отстъпване право за излъчване на готово аудиовизуално произведение - концерт-бенефис 



 

по повод 75-годишнината на радиоводещия Тома Спространов и удостояването му с 

наградата „Сирак Скитник“ и становища 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 „БНТ1“ 

и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 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 готово аудио-визуално 

произведение. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера - Пловдив и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

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

„Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство 

на традиционния оперен фестивал Opera Open, който ще се проведе в периода юни – 

септември 2017 година. 

 8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна и 

дава съгласие за сключване на договор с Община Варна за отразяване на събития по 

програма „Варна – Европейска младежка столица 2017 година. 

9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ съгласувана 

от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на договор с ИА 

„Национален филмов център“ за лицензиране на български филми в програмите на БНТ и 

правата за използване на части от филми за нови предавания на БНТ, както и анимационни 

филми включени в проекта „Лачените обувки на българското анимационно кино”, чиито 

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

10. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание 

за запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл.53, 

ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, т.13 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и предоставяне на 

програмно време за заснемане и излъчване на обръщение на Главния мюфтия д-р Мустафа 

Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 26 май 2017 година след емисията новини на 

майчин език, която е с начален час 16:10 часа по програма „БНТ1”.  

 11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска“ с 

предложение за промяна в дяловото участие на БНТ в игралната копродукция „Имало 

едно време един уестърн“, Управителният съвет изисква от Главния продуцент на ПЦ 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ да внесе становище относно 

финансовото приключване на филма, съгласно сключения договор и анексите към него и 

копие от досието на филма, съдържащо всички документи свързани с реализацията на 

филмовия проект. 

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и изисква да бъде внесено за разглеждане в УС ново становище за излъчване 

на извънредно спортно събитие, съгласно договорените променени параметри и 

полученото допълнително писмо от 10.05.2017 година от Българска федерация Канадска 

борба.  

 13. Решението по точката не е публично. 

 14. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 01/2017 година за извършен одитен 

ангажимент за увереност на процеса по транспортно обезпечаване дейността на БНТ и 

предоставяне на транспортни услуги от отдел „Автотранспорт“ към дирекция „Финансово-

стопанска“ в БНТ за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година и докладна 

записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за 

сведение предоставения доклад и възлага на Директора на дирекция „Финансово-



 

стопанска“ да предприеме съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в 

окончателния доклад. 

 Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ да 

внесе за утвърждаване от Генералния директор на БНТ План за действие за изпълнение на 

дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 01/2017 година. 

 


