
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от заседание проведено на 25.03.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Съюза на българските филмови 

дейци и становище 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 за заснемане и излъчване 

на церемонията по връчването на наградите на Българска филмова академия – 2014, която 

ще се проведе на 06.06.2014 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Международен фестивален център 

– Приятели на България” ЕООД и становище 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 

за заснемане и излъчване на великденския концерт „Време за обичане“, който ще се 

проведе на 23.04.2014 година, в зала 1 на НДК. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Спортен клуб – Роберта” и 

становище 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 за заснемане и излъчване на юбилеен 

концерт на „Роберта балет”, който ще се проведе на 18.05.2014 година и излъчване на 

ретроспективен филм за създаването на балетната формация. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от  „Списание Едно“ ЕООД и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”,  Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация” и дава съгласие за сключване на 

споразумение за медийно партньорство на фестивалите „One Design Week“, „One Dance 

Week” и „One Architecture Week”, които ще се проведат в град Пловдив в периода от 20.06 

до 19.10.2014 година. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от  „Болкан Ентертейнмент Компани“ 

ЕООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация” и дава съгласие за 

сключване на споразумение за медийно партньорство на събитията „Sofia Rocks“, „Solar 

Summer” и „On! Fest”, с период на провеждане от 06.07.2014 година до 21.09.2014 година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Български форум на бизнес 

лидерите и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”,  Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация”, Ръководителя на 

направление „БНТ Мултимедия” и дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство на конференцията „Българска индустрия – мисия възможна“, която 

ще се проведе на 11 април 2014 година в град Пловдив. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „ВВФ – Световен фонд за дивата 

природа, Дунавско – Карпатска програма България“ и становище от и.д.Директора на 

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

дирекция „Информация”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на 

направление „БНТ Мултимедия” и дава съгласие за сключване на споразумение за 



 

медийно партньорство на световната инициатива „Часът на земята”, която ще се проведе 

на 29 март 2014 година от 20:30 часа до 21:30 часа, като в този час знакови сгради в над 60 

общини в България ще изгасят фасадното осветление в знак на подкрепа на 

природозащитните мерки, които се предприемат за решаване на проблема с глобалното 

затопляне.  

8. Управителният съвет обсъди предложение от „Артишок Продакшънс“ ЕООД и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”,  Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и дава съгласие за сключване на 

споразумение за медийно партньорство на Опера-спектакъл „Кармен”, която ще се 

проведе на 26 април 2014 година в зала 1 на НДК. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от УНИЦЕФ - България и становище 

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

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

и дава съгласие за медийно партньорство на кампанията срещу насилието над деца „Да 

направим невидимото видимо”.  

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

„Информация“ с предложение за продължаване срока на договор с Фондация „Кредо 

Бонум” за създаване на съвместната продукция „Зелена светлина - на фокус” и дава 

съгласие за промяна в решение на УС, протокол №57/08.10.2013 година, т.13, като 

одобрява сключване на нов договор с Фондация „Кредо Бонум“ за срок от една година, 

считано от 01.04.2014 година за създаване и излъчване на 240 броя от съвместната 

продукция „Зелена светлина - на фокус”, при запазване на досегашните параметри. 

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

„Търговска“ по решение на УС, протокол №19/12.03.2014 година, т.15 и основание чл.7 от 

Общите условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ утвърждава 

цени на пакети за излъчване на филмовия сериал „Вангелия“ позициониран всяка сряда от 

21:00 часа в програма „БНТ1“. 

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

„Търговска“ и одобрява до 31.05.2014 година да се продават утвърдените пакети за 

продажба на рекламно време за Световното първенство  по футбол в Бразилия.  

 13. Управителният съвет обсъди писмо от Общински културен институт Галерия-

музей „Дечко Узунов” и становище от  Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие 

за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция на предаването „Бай 

Дечко“ – произведено през 2000 година, с времетраене 33,10 минути и автори: сценарист 

Петя Тетевенска, режисьор Дамян Петров и оператор Емил Милев, в Столична 

бибилиотека по време на организирания 7-ми Международен филмов фестивал за 

българско наследство „проф.П.Детев“. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

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

прожекцията;  

- аудиовизуалното произведение да бъде предоставено на носител DVD, който 

подлежи на връщане след прожекцията с двустранно подписан протокол. 

 14. Управителният съвет обсъди писмо от Български културен институт в Прага и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на правата за публична прожекция на документалния филм „Генко“ – 

произведен през 1994 година, с времетраене 59,20 минути и автори: сценаристи Виолет 

Цонков и Боряна Пунчева, режисьор Боряна Пунчева и оператор Войчех Тодоров. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

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

прожекцията;  

- аудиовизуалното произведение да бъде предоставено на носител DVD; 



 

- по време на прожекцията да обозначи по подходящ начин БНТ като продуцент 

на документалния филм. 

 15. Управителният съвет обсъди писмо от Национален музей на българското 

изобразително изкуство и становище от  Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие 

за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция на документалния филм 

„Марго и приятели“ – произведен през 2007 година, с времетраене 52,05 минути и автори: 

сценарист и режисьор Иван Росенов и оператор Михаил Георгиев, по време на 

организирана юбилейна изложба на Маргарит Цанев в залите на музея. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

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

прожекцията;  

- аудиовизуалното произведение да бъде предоставено на носител DVD; 

- по време на прожекцията да обозначи по подходящ начин БНТ като продуцент 

на документалния филм. 

 16. Управителният съвет приема становищата от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по постъпило писмо от 

изпълнителния продуцент „Спотлайт“ ООД на телевизионния сериал „Четвърта власт“ и 

счита, че няма основание за превод на допълнителни финансови средства за сметка на 

планирани бартерни сделки за реализацията на телевизионния сериал „Четвърта власт“, 

съгласно искането на изпълнителния продуцент на сериала. 

 17. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

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

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец февруари 

2014 година. 

 18. Управителният съвет приема разработената ПР стратегия за отбелязване на 55-

годишнина от създаването на Българската национална телевизия и възлага на 

Ръководителя на направление „Публични комуникации“ да уведоми ръководители на 

основни структурни звена за изпълнение на дейностите предвидени в стратегията за 

отбелязване на 55-годишнина от създаването на Българската национална телевизия. 

 19. Управителният съвет обсъди докладна записка на Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и писмо от „Албена“ АД и дава принципно съгласие за копродуцентско 

участие на БНТ в  реализацията на филм за годишнината на к.к. Албена, чрез предоставяне 

на архивни материали от фонда на БНТ. 

 20. Във връзка с решение на УС, протокол №13/10.02.2011 година, т.2 и докладна 

записка на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за участие на БНТ в реализацията на 

документален филм „Аз работих за радио „Свободна Европа“, Управителният съвет 

одобрява БНТ да участва с предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ като 

копродуцент в реализацията на документалния филм „Аз работих за радио „Свободна 

Европа“ с изпълнителен продуцент „Актинк“ ЕООД. 

 21. Управителният съвет приема за сведение предоставения протокол от среща на 

Генералния директор с представителите на синдикалните организации в БНТ, проведена 

на 06.03.2014 година във връзка с решение на УС, протокол №12/13.02.2014 година, точка 

3.4. и определя средства за социално-битово и културно обслужване по бюджета на БНТ за 

2014 година в размер на 1,5% от фонд „Работна заплата“. 

22. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ и одобрява промяна в размера на членския 

внос на БНТ в Международния съюз за радио и телевизия URTI. 

 23. 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 с „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД по проведена открита процедура с 



 

предмет„Услуги по пренос и сателитно разпространение на програма „БНТ Свят“ за 

територията на Европа, Близкия Изток и Северна Африка”. 

24. Във връзка с решение на УС,  протокол №21/19.03.2014 година, т.20 и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по предложение от Ръководителя на 

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

одобрява за реализация на предаване, филм или репортаж от страна на БНТ по сключени 

договори за закупуване на програмно време директно с министерства или други държавни 

институции,  да се коригира бюджета на дирекцията, изработила съответната програмна 

форма. 

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

„Търговска“ и одобрява при сключване на договори с министерства или други държавни 

институции за всяко следващо излъчване на произведена програмна форма да се 

предоставя 10% отстъпка от единичната цена, съгласно утвърдената Тарифа за излъчване 

на продукция извън рекламните блокове. 

26. Управителният съвет във връзка с проведен конкурс за заемане на длъжността 

„началник на отдел”, отдел „Маркетинг“ в дирекция „Търговска“, предложение от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и 

телевизията и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за 

сключване на трудов договор с Лиляна Севдалинова Букович, считано от 01.04.2014 

година на основание чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда за определен срок - една година с 

шест месечен изпитателен срок, в полза на работодателя. 

27. Управителният съвет одобрява Българското национално радио да не поема за 

своя сметка хонорарни възнаграждения на реализаторския екип на БНТ и стопански 

разходи при предоставяне на права за излъчване и заснемане на концертни програми 

организирани от Българското национално радио. 

 


