
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание проведено на 15.06.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет на основание чл. 19, ал.2, т.2 от Правилника за реда и 

условия за продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия 

дава съгласие да бъде обявена извънредна конкурсна сесия за селекция на телевизионни 

филмови проекти по позиция „телевизионен игрален сериал“ – 12 епизода по 54 минути, 

без ограничение на жанр и тематика. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

гимнастика 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”, 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 Световна купа по спортна гимнастика, която ще се проведе в периода 1 до 3 

септември 2017 година в Двореца на културата и спорта – град Варна. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Спринт Продакшън” 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 Международния фестивал за поп и рок музика София 2017 

година. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Театрално-музикален продуцентски 

център Варна и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на 

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

дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на 

дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на осмото издание на „Опера 

в Летния театър“, което ще се проведе от 22 юни до 29 август 2017 година в Летния 

театър, град Варна. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Отворени изкуства“ и 

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

Свят и региони“,  и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на културния фестивал „Нощ“, който 

ще се проведе на 15 и 17 септември 2017 година в град Пловдив. 

 6. Във връзка с предложение от г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република 

България за медийно партньорство на Националната кампанията „Нашите деца“, която е 

насочена към популяризиране на институцията като защитник на правата на децата и 

становище от Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за 

излъчване на клип за кампания, 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.  

7. Управителният съвет обсъди писмо от режисьора Георги Стоев – Джеки с искане 

за предоставяне на кадри от фонда на БНТ, с цел включването им в документален филм 

„Апостолът и неговият паметник“ и становище от Директора на дирекция „Програма 

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

производство“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за предоставяне на 

права за използване на кадри с времетраене от 3 до 5 минути от информационни 

материали свързани с честванията пред паметника на Васил Левски в град София на 19 

февруари 2017 година в новосъздаден документален филм „Апостолът и неговият 

паметник“. Срещу предоставените кадри от фонда на БНТ, продуцентът следва да 

предостави права за излъчване на филма в програмите на БНТ, за максимално допустимия 

от закона срок. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Арлекин“ 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 

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

за отстъпване право за излъчване по безжичен път на филм за Фестивала за детско 

медийно творчество „Арлекин“. 

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

Директора на дирекция „Правна“ за проведени допълнителни преговори с „Щурец - КМ“ 

ЕООД в качеството му на организатор на публичното изпълнение и продуцент на 

звукозаписа на юбилейния рок концерт-спектакъл „50 години „Щурците“, Управителният 

съвет дава съгласие за  допълване на решение на УС, протокол №24/01.06.2017 година, т.4 

за използване на заснетия материал и монтираното телевизионно предаване. 

 10. Управителният съвет обсъди писмо от проф. Борислава Танева – зам.-ректор на 

Национална музикална академия „проф.Панчо Владигеров“ с молба за предоставяне на 

права за тиражиране на части от тв портрет за изтъкнатия български композитор 

проф.Александър Танев, като частите да бъдат включени в мултимедиен компактдиск 

„Дух и светлина“ и становище от Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за 

предоставяне на права за тиражиране с некомерсиална цел на DVD носител с тираж 200 

броя на кадри с времетраене до 3 минути от тв портрет „Александър Танев“ – произведен 

през 2003 година, с автори: сценаристи Борислава Танева, Румяна Танева и Моника 

Якимова, режисьор Моника Якимова и оператор Александър Хаджиев. Дисковете ще 

бъдат разпространяване в културни центрове, библиотеки, училища и читалища. 

Ползвателят на кадрите следва да уреди отношенията с носителите на авторски 

права на аудио-визуалното произведение за целите на ползване на части и да предостави 

на отдел „Фондови център“ копие от декларациите за съгласие, преди предоставянето на 

кадрите. 

11. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, спонсорска заставка и бонуси 

за рекламодатели при излъчване на Световното първенство по лека атлетика, което ще се 

проведе от 4 до 13 август 2017 година в Лондон по програми „БНТ1“ и „БНТ HD“. 

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и бонуси за рекламодатели при 

излъчване на Световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 

29 август до 3 септември 2017 година в Италия. 

 13. Управителният съвет обсъди внесения от Изпълнителния директор, протокол 

№02 от заседания на Съвета за технологично развитие, проведени на 30 март, 4 април и 6 

юни 2017 година и приложено описание на необходимата техника за обезпечаване и 



 

провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и възлага на 

Изпълнителния директор и Директора на дирекция „Техника и технологии“ за следващото 

заседание на Управителния съвет да внесат техническите задания за обявяване на 

обществени поръчки, съгласно описанието на необходимата техника за обезпечаване на 

ангажиментите на БНТ като телевизия домакин - разпространител на картина и звук от 

събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 

година. 

14. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” за  провеждане на повторен търг за отдаване под наем на терен с площ от 2 422 

кв.м. с обект „Открит паркинг и кабина за охрана“ (след изграждането му), поради това, че 

до крайния срок на обявения търг на 25.05.2017 година не са постъпили заявления за 

участие в търга и предложение за намаляване на първоначалната наемна цена с 20%, 

съгласно чл.41, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, 

Управителният съвет с оглед, че издаденото разрешение за строеж №90/20.08.2014 година 

от Главния архитект на СО- Район „Младост“ е на БНТ и БНР, възлага на Началника на 

отдел „Управление на собствеността“ да изиска писмено съгласие от Българското 

национално радио  за обявяване на търга. 

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

промяна в длъжностното щатно разписание с цел по-доброто функциониране на 

продуцентските центрове в дирекцията 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 01.07.2017 година. 

16. Решението по точката не е публично. 

 

 

 


