
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от заседание проведено на 19.05.2016 година 
 

 

 1. Управителният съвет одобрява лятна програмна схема на „БНТ1” за периода от 

10.06.2016 година до 11.09.2016 година. 

 2. Управителният съвет одобрява предоставените летни програмни схеми на 

„БНТ2” и „БНТ Свят“ за периода от 01.06.2016 година до 11.09.2016 година. 

 3. 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 безвъзмездно предоставяне на програмно време за 

заснемане и излъчване на обръщение на Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на 

Мюсюлманското изповедание на 5 юни 2016 година по програма „БНТ1”. 

4. 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 концертен цикъл „Първи симфонии“, който ще се състои на 

19.05.2016 година в зала „България“. 

5. 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 „Фортисимо Академия – Моцарт“, който ще се състои на 29.05.2016 

година в зала „България“.  

6. Управителният съвет обсъди предложение от Националното училище за танцово 

изкуство - 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 юбилеен концерт „65 години 

Национално училище за танцово изкуство“, който ще се проведе на 1 юни 2016 година в 

зала 1 на НДК. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от „Урбан Медиа“ 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 игралния филм „Летовници“. 



 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Център за защита правата в 

здравеопазването 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 проекта „Открито за психичните разстройства“. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от „Ейвън козметикс България“ ЕООД 

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

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

„БНТ Мултимедия“, Ръководителя на направление „Публични комуникации“ и Директора 

на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на кампанията в подкрепа 

на борбата с рака на гърдата „От любов към живота“, която ще се проведе на 4 юни 2016 

година. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Едно за култура и 

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

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

дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на три международни 

фестивали „One Design Week“, „One Architecture Week” и „One Dance Week” които ще се 

проведат в град Пловдив. 

 11. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство на кампанията 

„Чети с мен“, която ще се състои на 11 юни 2016 година в град Пловдив. 

12. Във връзка с писмо от Директора на Професионална гимназия по аудио, видео и 

телекомуникация „А.С.Попов“ за излъчване на имиджов клип за прием на нови ученици 

през учебната 2016/2017 година и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна“, 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, 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.  

13. Във връзка с писмо от Ректора на Висше транспортно училище „Тодор 

Каблешков” за излъчване на клип за популяризиране на бакалавърските и магистърските 

програми на учебното заведение през 2016 година и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“, 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, 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. 

14. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителния директор на Национален 

дворец на културата - Конгресен център София за излъчване на имиджови клипове за 

популяризиране на „Салон на изкуствата“ и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и изисква предложението да бъде в рамките на сключеното 

споразумение за партньорство между БНТ и Национален дворец на културата - Конгресен 

център София за популяризиране на събития, кампании и проекти през 2016 година. 

15. Във връзка с пряко излъчване на 9 юни 2016 година от 23:50 часа по програми 

„БНТ1“ и „БНТ HD“ на концерт на Давид Гета по случай откриването на Европейското 

първенство по футбол във Франция и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, Управителният съвет одобрява цена за 30 секунден рекламен клип за 

едновременно излъчване по програми „БНТ1“ и „БНТ HD“. 

16. Във връзка с излъчване на състезанията от турнира Европейска лига по 

волейбол – мъже 2016 година по програми „БНТ HD“ и „БНТ Свят“ и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет одобрява цена за 30 

секунден рекламен клип за едновременно излъчване по програми „БНТ HD“ и „БНТ 

Свят“. 

17. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, 



 

чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за провеждане 

на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична 

държавна собственост, предоставен за управление на БНТ в административната сграда на 

РТВЦ Русе, ул.“Цариброд“ №4. 

18. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, 

чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за провеждане 

на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения №№126 и 134, част от 

недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ в 

стопанско-административен блок на НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111. 

19. Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№21/11.05.2016 година, т.2 и одобрява сключването на договор с фирма „ДИМИ 2007“ 

ЕООД. 

20. Решението по точката не е публично. 

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

22. Управителният съвет обсъди протокол №8 от 17.05.2016 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция за разпределение на спонсорски постъпления за 

предаването „Здравето отблизо“ и „Зелена линейка“ и проектобюджет за реализация на 

церемония „Награда Пловдив“. 

23. Решението по точката не е публично. 

24. Във връзка с предложение от Управителя на Почивен дом - Китен и становище 

от Началника на отдел “Управление на човешките ресурси“ за необходимостта за 

осигуряване на достатъчен персонал, който да обслужва почиващите през активния летен 

туристически сезон в периода от месец юни до месец септември 2016 година, 

Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел 

оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано 

от 01.06.2016 година. 


