
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 22 

от заседание проведено на 18.04.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №8 от 30 март 2018 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и утвърждава бюджетни рамки за реализация на вътрешни 

телевизионни предавания на дирекциите и направленията произвеждащи програмно 

съдържание за второто тримесечие на 2018 година и разпределение на спонсорски 

постъпления за предаването „Здравето отблизо“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Професионален Боксов Съюз и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, и.д.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 „Маркетинг и комуникации“, Директора на 

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

сключване на договор за заснемане и пряко излъчване на професионална боксова вечер 

„Overgas Fight Nidht“, която ще се проведе на 21.04.2018 година в зала „Овергаз Арена“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио за 

заснемане и излъчване на Конкурса за нова поп и рок музика „Пролет 2018”, който ще се 

проведе на 25.04.2018 година в Първо студио на БНР и становища от Програмния 

директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, и дава съгласие за 

заснемане на Конкурса. 

 4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор за 

постъпила информация за промяна в елементите на офертата за пакет ФИФА 

допълнителни събития 2019 – 2022 година и не приема направеното предложение за 

участие на БНТ в колективното договаряне. 

 5. Във връзка с докладна записка от Програмния директор относно предложение от 

Искра Ангелова – автор и водещ на предаването „Нощни птици“ за промяна в концепцията 

на предаването, Управителният съвет след проведеното обсъждане, изисква концепцията 

да бъде преработена и съобразена с досега планираните бюджетни средства за реализация 

на предаването. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на Информационното 

бюро на Европейския парламент в България и становище от Директора на дирекция 

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

„Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за 

медийно партньорство на тържествата по повод Деня на Европа 9 май. 

7. Във връзка с писмо от Министъра на вътрешните работи за излъчване на клип за 

популяризиране на приема на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР през 

учебната 2018/2019 година и становище от Директора на дирекция „Информация“, 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, 



 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т.13 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на 

бакалавърските и магистърските програми на учебното заведение, съгласно разпоредбата 

на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, 

че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

8. Решението по точката не е публично. 

9. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ по решение на УС, протокол 

№03/24.01.2018 година, т.10.  

10. Решението по точката не е публично. 

11. Във връзка с писмо от проф. Николай Драчев, ректор на Националната 

художествена академия с молба за предоставяне на права за публична прожекция на 

аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирано честване на 

29.04.2018 година за отбелязване на 130 години от рождението на скулптора Андрей 

Николов и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава 

съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична прожекция при условията на 

свободно ползване, съгласно чл.24, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП на телевизионния очерк 

„Историята на един лъв“, произведен през 1987 година, с автори: сценарист и режисьор – 

Марио Кръстев, и оператор – Николай Лазаров. 

На предоставеното копие на аудио-визуалното произведение, БНТ да бъде 

обозначена за продуцент, по обичайния за това начин и в средата на очерка да изтича 

надпис на крол: “БНТ е продуцент на аудио-визуалното произведение и то е предоставено 

за еднократно излъчване. Всяко преотстъпване, копиране и разпространение подлежи на 

санкция, съгласно законовите разпоредби“.  

12. Управителният съвет обсъди предложение от Министъра на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз и Фондация „Димитър Бербатов“ и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.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 „Маркетинг и 

комуникации“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на концерт 

и церемония по връчване на „Наградите за успелите деца на България - 2017“. 

 13. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнение на решения на Управителния 

съвет на БНТ.  

 14. Във връзка с решение на УС, протокол №12/07.03.2018 година, т.1 за промяна в 

структурата и длъжностното щатно разписание на отдел „Секретариат на УС“ и докладна 

записка от Началника на отдел „Секретариат на УС“ за необходимостта за подобряване 

качеството на работа в сектор "Деловодство и контрол на достъп“, Управителният съвет на 

основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника 

за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на 

дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за 

промяна в длъжностното щатно разписание на отдел „Секретариат на УС“, считано от 

25.04.2018 година. 

 


