
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 24 

от заседание проведено на 01.06.2016 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №15 от 20.05.2016 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява общ бюджет за реализация на 

телевизионния игрален филм „8 минути и 19 секунди“ с времетраене 85 минути, 

сценаристи Георги Господинов, Кристина Грозева, Петър Вълчанов, Надежда Косева, 

Любомир Младенов, Тодор Ушев и Владимир Люцканов и режисьори Кристина Грозева, 

Петър Вълчанов, Надежда Косева, Любомир Младенов, Тодор Ушев и Владимир 

Люцканов и изпълнителен продуцент „ВИП Медия Филм“ ЕООД с представител 

Антоанета Бочурова. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №9 от 20.05.2016 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция  и одобрява проектобюджет за реализация на 

извънредно предаване по случай финалния епизод на сезонния сериал „Под прикритие“, 

завишение в одобрения бюджет за реализация на проекта „Децата на България са супер!“ и 

завишение в бюджета на празничното предаване с работно заглавие „Азбука на 

надеждата“ по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №5 от 26 май 2016 година на Бартерната 

комисия на БНТ за необходимостта от осигуряване на кетъринг за участниците, журито и 

официалните гости на проекта „Децата на България са супер!“ свързан с избора на 

българския участник в Конкурса за детска песен на Евровизия 2016 година и на основание 

чл.10, т.1 от Общите условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ и 

с оглед предмета на договора, който не попада в обхвата на Закона за обществените 

поръчки по отношение на стойността дава съгласие за сключване на договори с непарични 

престации между БНТ и “Лаура кетъринг“ ЕООД и „Мати-Ди“. 

4. Във връзка с протокол от проведено заседание на 25.03.2016 година на 

Програмния съвет за кино на БНТ с предложение за програмната необходимост от 

телевизионно филмово производство за периода 2016 – 2017 година и докладна записка от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за обявяване на конкурсна сесия с конкретни 

позиции за телевизионни филмови проекти, Управителният съвет след като обсъди 

предложението дава съгласие за обявяване на редовна конкурсна сесия за продуциране на 

българска телевизионна филмова продукция, съгласно чл. 19, ал.1, т.2 от Правилника за 

реда и условия за продуциране и копродуциране на филми в Българската национална 

телевизия за филмови проекти, кандидатстващи за копродукция с БНТ и предварителна 

откупка (присейл), със следните програмни позиции: 

- „копродукция за игрален филм” - без ограничение за жанр, тематика и 

продължителност; 

- „копродукция за документален филм” - без ограничение за жанр, тематика и 

продължителност. 

- „копродукция за анимационен филм” - без ограничение за жанр, тематика и 

продължителност. 

- „предварителна откупка за игрален филм” – до три проекта, без ограничение за 

жанр, тематика и продължителност; 

- „предварителна откупка за документален филм” – до три проекта, без ограничение 

за жанр, тематика и продължителност. 

Срок за подаване на документи за участие в конкурсната сесия от 06.06.2016 година 

до 06.07.2016 година, включително. 



 

 5. Във връзка с отправена покана към БНТ от страна на Европейския съюз за радио 

и телевизия /EBU/ за участие в Конкурса за детска песен на Евровизия, който ще се 

проведе на 20 ноември 2016 година в Малта и докладна записка от Ръководителя на 

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

като обсъди предложението дава съгласие Българската национална телевизия  да потвърди 

участието си в  Конкурса за детска песен на Евровизия 2016 година, който да бъде излъчен 

пряко на 20.11.2016 година по програма „БНТ1“. 

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

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан 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 безвъзмездно 

предоставяне на програмно време за заснемане и излъчване на обръщение на проф. Недим 

Генджев – председател на Висшия духовен съвет на 5 юни 2016 година след 

информационната емисия „По света и у нас“ в 12:00 часа по програма „БНТ1”.  

7. Управителният съвет обсъди предложение от Община Варна 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 концерти от програмата на Международния музикален 

фестивал „Варненско лято“ 2016 година. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен 

център 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 спектаклите „Фантомите на операта“ и 

„Цигански барон“. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация Международен фестивал 

„Софийски музикални седмици“ 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 три концерта от фестивала 

„Софийски музикални седмици“. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „София – Европейска 

столица на спорта“ 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 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 Маратона на София на 9 октомври 2016 година и отстъпено 



 

право за излъчване на 7 (седем) репортажни филми с работно заглавие „Спортувай“ за 

спорта като стил и култура на живот в големия град. 

 11. Управителният съвет обсъди предложение от „Мери Адвъртайзинг“ и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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 филм за Шестнадесетата „Модна 

фиеста Албена`2016“. 

 12. Управителният съвет обсъди предложение от алпиниста Боян Петров и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” и дава съгласие за партньорство за период от 3 (три) години на 

проекта „Хималайска корона“ за изкачване на всичките 14 върхове над 8000 метра. 

13. Управителният съвет обсъди писмо от Началника на Национален военен 

университет „Васил Левски“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип за 

популяризиране приема на обучение по военни специализации и граждански специалности 

в учебното заведение през 2016 година, 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.  

Клипът да се излъчва в периода от 1 до 8 юни 2016 година по програма „БНТ1“, 

съгласно приложена схема от дирекция „Търговска“. 

 14. 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 април 2016 

година. 

15. Във връзка с писмо от Българска федерация по бокс с информация за настъпили 

промени във времевия период и местоположението за провеждане на Световна 

олимпийска квалификация по бокс за мъже APS/WSB и докладна записка от и.д.Директора 

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

съвет одобрява вместо отразяване на Световна олимпийска квалификация по бокс за мъже 

APS/WSB, БНТ да заснеме и излъчи срещи на българския национален отбор по бокс по 

време на Световната олимпийска квалификация в Баку, Азербайджан в периода от 14 до 

26 юни 2016 година. 

16. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“  и одобрява цена за благодарствен надпис (лога) във финалните надписи и 

продуктово позициониране за рекламодатели в игралния филм с работно заглавие „8 

минути и 19 секунди“. 

17. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на направление 

„Публични комуникации“ съгласувано от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и 

Директора на дирекция „Правна“ за популяризиране на лицата, предаванията и 

инициативите свързани с предстоящото отразяване на Европейското първенство по футбол 

и дава съгласие за сключване на споразумение с „Ес Медиа“ АД. 

 18. 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 2016 година. 



 

 19.  Решението по точката не е публично. 

20. Във връзка с изтичане на 20.06.2016 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Искра Спасова Карафезова на длъжност „началник на 

отдел“, отдел „Продажби и анализи“ в дирекция „Търговска“, Управителният съвет на 

основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията и във връзка с 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 продължаване на трудовия й договор до изтичане на 

едногодишния срок – 20.12.2016 година. 

 


