
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 24 

от заседание проведено на 01.06.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на направление „БНТ 

HD“ съгласувано с Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“ и одобрява 

лятна програмна схема на „БНТ HD“ за периода от 1 юли до 15 септември 2017  година. 

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

и региони“ и одобрява летни програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ Свят“ за периода от 

01.07.2017 година до 17.09.2017 година. 

3. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на Евангелските петдесятни 

църкви за запис и излъчване на обръщение, по повод религиозния празник на 

вероизповеданието – Петдесятница на 4 юни 2017 година 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 

излъчване на обръщение на Иван Врачев - Председател на Съюза на Евангелските 

петдесятни църкви на 4 юни 2017 година, според програмните възможности по програма 

„БНТ1”. Записът на обръщението да бъде осъществен от екип на дирекция „Информация“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Щурец - КМ“ ЕООД 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 юбилеен рок концерт-спектакъл „50 години „Щурците“, който 

ще се проведе на 03.06.2017 година в зала „Арена Армеец“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска асоциация по мини 

футбол 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 за предоставяне на права за излъчване 

на Европейското първенство по минифутбол, което ще се проведе от 10 до 17 юни 2017 

година в град Бърно, Чехия. 

6. 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“, 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 официалната церемония за връчване на Годишните награди на 

Българската филмова академия 2017, която ще се проведе на 26 юни 2017 година в театър 

„Българска армия”. 



 

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

относно получено предложение за промяна в един от концертите, които БНТ ще отрази от 

фестивала „Софийски музикални седмици“ поради неуредени авторски права, 

Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №22/17.05.2017 

година, т.5, като дава съгласие да отпадне от заснемане на 22 май 2017 година на концерт 

на Симфоничен оркестър на Маринския театър под диригентството на Валерий Гергиев, а 

да бъде заснет на 29 юни 2017 година концерт с участието на Лилия Бояджиева (пиано). 

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на едногодишни договори с медийни партньори 

за реализация на утвърдената Маркетинг стратегия за популяризиране на вътрешната 

телевизионна продукция на БНТ за 2017 година. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол №22/17.05.2017 година, т.15 за 

организиране на кампания „Да съхраним българския дух“ под наслов „Прозорец към 

Родината“ и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска“, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договор с ИК „Хеликон“ АД за партньорство 

свързано с реализация на кампанията „Прозорец към Родината“ и проекта „Пътуваща 

лятна библиотека“. 

10. Във връзка с решение на УС, протокол №22/17.05.2017 година, т.15 за 

организиране на кампания „Да съхраним българския дух“ под наслов „Прозорец към 

Родината“ и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска“, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договор със „Спиди“ АД. 

11. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция 

„Търговска“ за клиент „Българска телекомуникационна компания“ закупил рекламен 

пакет за подпомагане реализацията на проекта „Пътуващо лятно кино с БНТ1“. 

 12. Решението по точката не е публично. 

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

и телевизия /EBU/ за участие в Международния песенен конкурс „Детска Евровизия 

2017“, който ще се проведе на 26 ноември 2017 година в Тбилиси, Грузия и докладна 

записка от Делегирания продуцент на направление „Специални проекти и интернет“, 

Управителният съвет не дава съгласие Българската национална телевизия  да потвърди 

участието си в Международния песенен конкурс „Детска Евровизия 2017“ със следните 

мотиви: 

 1. Счита, че предвид обстоятелството, че предстои провеждането на конкурс за нов 

мениджърски екип на БНТ, решение за участието на БНТ в Международния песенен 

конкурс „Детска Евровизия 2017“ трябва да бъде взето от новото ръководство на БНТ и 

възлага на Делегирания продуцент на направление „Специални проекти и интернет“ да 

уведоми Европейския съюз за радио и телевизия /EBU/ за тези обстоятелства. 

 2. Промененият час за излъчване на конкурса извън праймтайм от 17:00 до 19:00 

часа ще намали гледаемостта на зрителската аудитория и очакваният рейтинг ще бъде по-

нисък от постигнатите  нива в предишни години. 

 14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ с предложение за утвърждаване на приоритетите за филмопроизводство 

през 2017 година и счита, че докладната записка представя разпределение на средствата по 

филмопроизводство, съгласно чл.13, ал.1 от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на филми в БНТ за филмови проекти, които са класирани 

на проведени конкурсни сесии.  

15. Решението по точката не е публично. 

16. Решението по точката не е публично. 

 17.1. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“ за промяна в длъжностното щатно разписание с цел подобряване работата 

по осигуряване на мероприятия, извънредни продукции и своевременна диагностика на 

възникнали мрежови проблеми и становище от Началника на отдел „Управление на 



 

човешките ресурси”, 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 на БНТ взе следните решения за промяна в длъжностното 

щатно разписание на направление „БНТ Мултимедия“ и дирекция „Техника и 

технологии“, считано от 01.06.2017 година. 

 17.2. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“ за 

промяна в длъжностното щатно разписание с цел изпълнение на поставените задачи в 

сектор „Грим“ и становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, 

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 на БНТ взе следните решения за промяна в длъжностното щатно разписание на 

дирекция „Информация“, считано от 15.06.2017 година. 

18. Във връзка с изтичане на 30.06.2017 година на срочния трудов договор на 

Владимир Николов Картулев на длъжност „ръководител на направление”, направление 

„Производствен извънстудиен комплекс“ в дирекция „Техника и технологии“ и 

предложение на Директора на дирекция „Техника и технологии“, съгласувано от 

Изпълнителния директор, 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 му договор за неопределено време. 

 19. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени от протокол №09/01.03.2017 година до протокол №20/04.05.2017 

година.  

 

 


