
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от заседание проведено на 23.05.2017 година 
 

 

1. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамадан 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 проф. Недим Генджев – 

председател на Висшия духовен съвет на 26 май 2017 година след емисията новини на 

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

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Шуберт Мюзик Пъблишинг“ ООД 

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 „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 на хор „Мистерията на българските гласове“, който 

ще се проведе на 06.06.2017 година в зала „България“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Асарел Медет“ АД 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 програма „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 със Сдружение с нестопанска цел „Асарел България 

Оупън“ за заснемане и излъчване на Третия международен турнир по тенис на маса 

„ASAREL Bulgaria Open“, който ще се проведе от 15 до 20 август 2017 година в град 

Панагюрище. 

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

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

„Информация“, Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и 

дава съгласие за медийно партньорство на Международния медиен форум Mediamixx 

2017, който ще се проведе от 1 до 3 юни 2017 година в град Солун, Гърция.  

5. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Световен фестивал на 

анимационния филм“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

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

Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и 

дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 13-тото издание 

на Световен фестивал на анимационния филм, който ще се проведе в периода от 13 до 17 

септември 2017 година в град Варна. 

6. Във връзка с писмо от Управителя на Сити Марк ООД с молба за предоставяне 

на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на 

БНТ по време на организирана през месец юли седмица, посветена на Васил Левски за 

отбелязване на 180- годишнината от рождението му и становище от Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за 



 

публична прожекция с некомерсиална цел в Сити Марк Арт Център на аудио-визуални 

произведения. 

Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва: 

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

публичната прожекция; 

- да заплати техническите разходи по презаписа на филмите, съгласно Правилника 

за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ. 

- аудио-визуалните произведения да бъдат предоставени на DVD носители, които 

подлежат на връщане след прожекцията от ползвателя с двустранно подписан протокол. 

7. Във връзка с писмо от Посланика на Република България в Украйна с приложено 

писмо от Генералния директор на украинската Телерадиокомпания „Алекс“ с искане за 

предоставяне на права за излъчване на филми и предавания на БНТ за българската 

история, култура, наука, природа и национални традиции и становище от Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за 

предоставяне на правата за излъчване по украинския телевизионен канал „Алекс“ на 

аудио-визуални произведения. 

Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва: 

- да заплати техническите разходи по презаписа на филмите, съгласно Правилника 

за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ; 

- да заплаща възнаграждение на носителите на авторски права на аудио-

визуалните произведения за излъчването им в програмата си, чрез съответното дружество 

за колективно управление на права, съобразно разпоредбата на чл.65, ал.2 от Закона за 

авторското право и сродните му права. 

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ съгласувана от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ и одобрява при програмна възможност срещите на Григор 

Димитров и Цветана Пиронкова от Открития шампионат на Франция по тенис „Ролан 

Гарос“ да бъдат излъчени и по програма „БНТ1“.  

 9. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

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 април 2017 година. 

10. Управителният съвет обсъди докладна записка 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 помещение с площ от 17 кв.м. за 

стоматологичен кабинет, част от недвижим имот предоставен за управление на БНТ, 

намиращ се в град София, сграда АДБ - НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111. 

 11. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 02/2017 година за извършен одитен 

ангажимент за увереност относно процеса по технологичното и техническо осигуряване на 

извънстудийното производство в направление „Производствен извънстудиен комплекс“ 

към дирекция „Техника и технологии“ 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 „Техника и технологии“ и и.д.Директора на дирекция „Административна“ да 

предприемат съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния 

доклад. 

 Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Техника и технологии“ да 

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

дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 02/2017 година. 



 

 12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с „Канчелоти ентъртеймънт“ ЕООД 

за закупуване на програмно време за излъчване на филм „Глаголица“ по програма „БНТ1“. 

 

 

 


