
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 24 

от заседание проведено на 12.05.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ по решение на УС, протокол №23/29.04.2015 година и одобрява 

представения общ бюджет за реализация на проекта „Ръкописът“. 

2. Управителния съвет обсъди предложение от „Фортисимо Фамилия“ и становище 

от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ 

производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция 

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

на договор за заснемане и излъчване на концерт „Приказка за цигулката“, който ще се 

проведе на 16.05.2015 година в зала „България“. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Ансамбъл „Гоце Делчев“ и 

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

Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на юбилеен 

концерт „Вечните песни и танци на България“, който ще се проведе на 31.05.2015 година в 

зала 1 на НДК. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Весела Нейнски и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за 

отстъпване право за излъчване на музикалния рецитал „Принцесата на джаза“. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Международен 

театрален фестивал „Варненско лято“ и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д. Директора на дирекция 

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

„Правна“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 

Международния театрален фестивал  „Варненско лято”, който ще се проведе от 1 до 11 

юни 2015 година и платформата „Световен театър в София“ от 5 до 15 юни 2015 година. 

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

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

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава 

съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на Единадесетия 

Световен фестивал на анимационния филм, който ще се проведе в периода от 9 до 13 

септември 2015 година в град Варна. 

7. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и Директора на дирекция „Правна“ с 

предложение за сключване на допълнително споразумение към договор с ИА „Национален 

филмов център” за лицензиране на български филми и части от тях, използвани в 

програмите на БНТ, Управителният съвет дава съгласие за сключване на допълнителни 

споразумения към договори №8-2435/20.03.2014 година и №/-2432/20.03.2014 година при 

запазване на условията и цените за излъчване в програмите на БНТ на филми и части. 

8. Във връзка с писмо от филмова къща „Ветрогон“ ЕООД и докладна записка на 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ по решение на УС, протокол №19/15.04.2015 

година, т.12, Управителният съвет дава принципно съгласие за участие на БНТ като 

копродуцент чрез предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ, които да бъдат 

използвани в реализацията на документалния филм „С глава в стената“ за актьора Андрей 

Баташов и възлага на Бюджетната комисия по филмопроизводство след остойностяване на 



 

архивните кадри да разгледа и одобри условията на договора за копродукция, съгласно 

чл.77 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в 

БНТ. 

9. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за 

реализиране на маркетингови активности за популяризиране на предавания, тв сериали и 

Конкурса за детска песен на Евровизия 2015 година, Управителният съвет след като 

обсъди предложението и с оглед популяризиране на Конкурса за детска песен на 

Евровизия 2015 година, дава съгласие за сключване на договор за партньорство срещу 

равностойна размяна на комуникационни активности по БГ радио и Радио 1, част от 

медийната група Communicorp Group Ltd.  

10. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от и.д.Директора 

на дирекция „Търговска“ за невъзможността за осигуряване на нощувките на екипа на 

БНТ, който ще отрази Тържествената заря по случай 137 години от подвига на Ботев и 

неговата чета по решение на УС, протокол №18/08.04.2015 година, т.1. 

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

относно писмо от Фондация „Старт” с молба за промяна в периода на излъчване на 

информационен клип Международния музикален фестивал за хора с увреждания 

„Надмощие на духа“, Управителният съвет одобрява информационния клип за набирането 

на нови участници във фестивала да се излъчва в периода от 12 до 31 май 2015 година и от 

11 до 30 юни 2015 година по един път на ден в програма „БНТ1“. 

12. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление "Международна 

дейност, проекти и програми" за одобряване на БНТ като бенефициент по проект за 

популяризиране на дейността на Европейския парламент, Управителният съвет 

потвърждава реализацията от страна на БНТ на проекта. 

13. Управителният съвет обсъди писмо от Сдружение „Чехословашки клуб в 

България Т.Г.Масарик“ и становище от  Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие 

за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция на телевизионния 

портрет „Ярослав Вешин“, произведен през 1983 година, с автори: сценарист Борис 

Китанов, режисьор Васил Минчев  и оператор Димитър Николов по време на организирана 

прожекция на 18 май 2015 година за отбелязване на 100 годишнина от смъртта на Ярослав 

Вешин. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалното 

произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на 

материали от телевизионния архив на БНТ; 

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите 

на прожекцията; 

- видеозаписът на аудио-визуалните произведения да бъде предоставен на DVD 

носител, които подлежи на връщане след прожекцията с двустранно подписан протокол. 

14.  Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Българска национална 

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

безвъзмездно предоставяне на правата за еднократна безплатна публична прожекция на 

игралния филм „Селцето“, произведен през 1978 год., с автори: сценаристи - Константин 

Павлов, Методи Андонов и Иван Терзиев, режисьор - Иван Терзиев, оператори - Венец 

Димитров и Иван Велчев, артисти в главна роля – Велико Стоянов, Меглена Попова, 

Николай Волев, Стефан Маврудиев, Невена Коканова, Филип Трифонов и Иван Янчев на 

16 юни 2015 година във филмотечно кино Одеон, по повод 100 годишнина на българското 

кино. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалното 

произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на 

материали от телевизионния архив на БНТ; 



 

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите 

на прожекцията; 

- видеозаписът на аудио-визуалните произведения да бъде предоставен на DVD 

носител, които подлежи на връщане след прожекцията с двустранно подписан протокол. 

15. Във връзка с писмо от Командира на Националната гвардейска част и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на правата за двукратно излъчване в програмата на Военния 

телевизионен канал през месец май 2015 година на заснетия от БНТ Музикалeн парад на 

военните духови оркестри. Военният телевизионен канал следва да уреди за своя сметка 

отношенията с носителите на авторски и сродни на тях права, съгласно ЗАПСП, за целите 

на излъчването на аудио-визуалното произведение.  

16. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Регионален исторически 

музей - Бургас и становище от Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за  

предоставяне на правата за еднократна безплатна публична прожекция на документалния 

филм „Силата на дамасцена“, от рубриката „В кадър“, произведен през 2011 год., с автори: 

сценарист – Цветелина Атанасова, режисьор – Олег Ковачев и оператор – Цветан Недков 

на 16 май 2015 година по време на проекта „Нощ на музеите“. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалното 

произведение на DVD носител, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване 

и продажба на материали от телевизионния архив на БНТ; 

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите 

на прожекцията. 

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

„Търговска“ с предложение за сключване на договор за партньорство с фирма „Кино 

Арена ВТ“ ЕООД за популяризиране на финала на проекта „Лачените обувки на 

българското кино“ и дава съгласие за сключване на договор за партньорство срещу 

равностойна размяна на комуникационни активности. 

18. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от и.д.Директора 

на дирекция „Търговска“ за невъзможността да бъде изпълнено решение на УС, протокол 

№19/15.04.2015 година, т.2 за осигуряване на нощувките на екипа на БНТ, срещу 

насрещни непарични престации с хотели в населените места, където ще се реализира 

предаването „Надиграй ме“. 

 19. Решението по точката не е публично. 

20. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1” за поетапно влизане на лятната програмна схема на „БНТ1” и одобрява лятна 

програмна схема на „БНТ1” за периода от 29.06.2015 година до 06.09.2015 година. 

21. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят 

и региони“ за  влизане на лятната програмна схема на „БНТ2” и „БНТ Свят“, включваща 

излъчване на новините на „БНТ2“ в утвърдените слотове и повторения на най-доброто от 

продукцията на продуцентските центрове „БНТ Региони“ и „БНТ Свят“, документални 

поредици, игрални филми и сериали и одобрява предоставените летни програмни схеми на 

„БНТ2” и „БНТ Свят“ за периода от 01.06.2015 година до 13.09.2015 година. 

22. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

становище от Директора на дирекция „Правна” за провеждане на открита процедура за 

доставка на нови автомобили за обслужване на производствените нужди на БНТ, 

Управителният съвет на основание Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки и чл.16, ал.7, т.2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на 20 броя фабрично нови 

автомобили за нуждите на БНТ“, като одобрява предложения проект на документация.  



 

23. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

становище от Директора на дирекция „Правна” за провеждане на открита процедура за 

избор на изпълнител за почистване на сградите на БНТ, Управителният съвет на 

основание Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.29, ал.2 от 

Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и 

чл.16, ал.7, т.2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита 

процедура с предмет: "Вътрешно почистване на сградите, предоставени за управление на 

БНТ както следва: 1. Почистване на сгради в град София; 2. Почистване на сграда на 

РТВЦ в град Пловдив; 3. Почистване на сграда на РТВЦ в град Русе; 4. Почистване на 

сграда на РТВЦ в град Благоевград; 5. Почистване на сграда на РТВЦ в град Варна" и 

одобрява предложения проект на документация.  

24. Управителният съвет обсъди предложение от Началника на отдел „Управление 

на човешките ресурси“ за организиране и провеждане на доброволни студентски стажове, 

съгласно възможностите и потребностите на дирекциите и самостоятелните структурни 

звена в БНТ и одобрява разработения проект на Стажантска програма на БНТ през 2015 

година. 

 25. Управителният съвет приема за сведение становището от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ по направени констатациите в окончателния доклад 

№ОАУ 01/2015 година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса по 

закупуване или продажба на програмни лицензи и програми за периода от 01.01.2014 

година до 31.12.2014 година. 

 26. Във връзка с изменение на структурата и длъжностното щатно разписание на 

БНТ, считано от 01.06.2015 година и докладна записка от Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси“,  Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.7 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ и чл.62, т.14 от 

Закона за радиото и телевизията приема Списък на ръководните длъжности в БНТ, за 

които утвърждава сключване и прекратяване на трудовите договори. 

27. Управителният съвет приема изложените мотиви от Директора на дирекция 

„Техника и технологии“ и на основание чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, чл.62 т.14 от 

Закона за радиото и телевизията, чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ, дава съгласие за 

назначаване на Божидар Георгиев Кръстев на длъжност „ръководител на направление“, 

направление „Производствен комплекс - AVID“. 

 28. Управителният съвет обсъди предложение от „Монте Мюзик“ ООД и 

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

Свят и региони” и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване 

на договор за отстъпване право за излъчване на концерт „100% Акага“. 

 

 

 

 


