
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание проведено на 28.05.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №6 от 15.05.2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет на прякото излъчване 

от Виена на финала на Песенния конкурс на Евровизия 2015 година,  проектобюджет за 

извънредно предаване по повод 1 150 години от покръстването на българите, 

проектобюджет за извънредно предаване на дирекция „Информация“ с работно заглавие 

„Лаборатория за слава-българския финал на международния конкурс“ и проектобюджет за 

извънредно детско предаване с работно заглавие „Открий детския свят“. 

 2. Управителния съвет обсъди протокол №7 от 20.05.2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за изработване на 16 

броя предавания „Най-доброто от Здравето отблизо“, разпределение на спонсорски 

постъпления за предаването „Здравето отблизо“, проектобюджет за реализация на 

документален филм за композитора Любомир Дамянов и преразглеждане на бюджета за 

реализация на четвъртия финален ефир на формата „Лачените обувки на българското 

кино“. 

3. Управителният съвет приема за сведение протокол №2 от 13.05.2015 година на 

Бартерната Комисия. 

 4. 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 два видеоклипа за 

превенция на горските пожари и за изискванията към ловците по Закона за лова и опазване 

на дивеча, за предотвратяване на инциденти по време на ловните излети, организирани от 

Изпълнителна агенция по горите, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 

73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържат търговска информация и отговарят на 

посочените изисквания.  

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по конен 

спорт и становища от и.д. Директора на дирекция „Информация”, 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 

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

на договор за заснемане и излъчване на Световна купа по прескачане на препятствия, 

която ще се проведе на Конна база „ген. Крум Лекарски“ в град Божурище в периода от 26 

до 28 юни 2015 година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „България си ти” и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 концерт по случай Международния ден на детето - 1 юни в 

Народен театър „Иван Вазов“. 

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

предложение за промяна във възнаграждението на водещите на формата „Лачените обувки 

на българското кино“, Управителният съвет потвърждава своето решение в протокол 

№07/16.02.2015 година, т.4. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Арт Академия 

„Утринна звезда” и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директор 

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 фестивал на изкуствата „Утринна звезда”, който се 



 

провежда в периода от 25 април до 23 ноември 2015 година в град София, к.к.„Албена”, 

к.к. „Слънчев бряг” и град Банско. 

9. Решението по точката не е публично. 

10. Във връзка с писмо от Сдружение „Спортен клуб Роберта“ и докладна записка 

от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие за 

предоставяне на допълнително телевизионно време за излъчване на две спонсорски 

заставки с времетраене от 6 секунди в началото и края на заснетия спектакъл 

„Съкровищата на живота“. 

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

„Търговска“ и одобрява сключване на анекс към договор с Рекламна агенция „Киви“ ООД 

за клиент Първа Инвестиционна банка за спонсориране на новия сезон на „Пътуващо 

лятно кино с БНТ1”.  

 12. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време и приходи от продажба на реклама и спонсорство и изпълнение на бюджета на 

дирекция „Търговска“ през месец април 2015 година. 

13. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Международна 

дейност, проекти и програми“, Управителният съвет одобрява представения проект на 

договор с Министерство на земеделието и храните за предоставяне на програмно време за 

излъчване на консултантски рубрики по Програма за развитие на селските райони по 

програма „БНТ1“. 

 14. Във връзка с изменение на организационната структура и щатното разписание 

на БНТ и предложение от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т.12 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява длъжностни 

характеристики за длъжности в структурните звена на подчинение на Програмния 

директор. 

15. Управителният съвет обсъди предложение от „Медиамикс Груп” ООД и 

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

„Информация”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”  и Ръководителя на направление „Публични комуникации” и дава 

съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 21-то издание на 

Международния медиен форум „MediaMixx”, който ще се проведе в периода от 10 до 13 

юни 2015 година в к.к. „Албена”. 

16. Управителният съвет обсъди предложение от „Фет Брайд Продъкшънс“ ООД и 

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

„Информация”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на 

споразумение за медийно партньорство на концертите на Mos Def, който ще се състои на 

13 юни 2015 година в зала Универсиада и на Лорин Хил, който ще се състои на 15 юли 

2015 година в зала „Арена Армеец”. 

 17. Управителният съвет обсъди предложение от Институт Сервантес и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директор на дирекция „Информация”, 

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

съгласие за медийно партньорство на Ден на испанския език. 

18. Във връзка с писмо от Ръководителя на Представителството на Европейската 

комисия в България и докладна записка от Ръководителя на направление „Международна 

дейност, проекти и програми“, Управителният съвет одобрява проект на Споразумение за 

лицензиране на телевизионно излъчване на „Граждански диалог с първия заместник-

председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс“ с участието на български и 

румънски граждани за бъдещето на Европа. 


