
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание проведено на 15.05.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №17/17.04.2018 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема бюджет за реализация на телевизионен 

документален филм с работно заглавие „Мокър от дъжд не се бои“, посветен на 35-

годишнината от изгарянето на Софийския държавен цирк през 1983 година, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Програма БНТ1“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №18 от 23.04.2018 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на 

филмовите проекти „Пътят на Черна гора към ЕС“ и „Босна и Херцеговина – мостовете, 

които разделят“, планирани за излъчване през месец юли 2018 година от рубриката „В 

кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №19 от 23.04.2018 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за предподготовка и подготовка на 

детския телевизионен игрален сериал „Островът на сините птици“ (работно заглавие 

„Островът“) – 8 епизода по 54 минути, продуцент БНТ и изпълнителен продуцент „Ред 

Карпет“ ЕООД с представител Веселка Кирякова. 

4. Управителният съвет обсъди протокол №20 от 23.04.2018 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за предподготовка и подготовка на 

детския телевизионен игрален сериал „Румбата, аз и Роналдо“ – 8 епизода по 54 минути, 

продуцент БНТ и изпълнителен продуцент „Дрийм Тийм“ ООД с представители Евтим 

Милошев, Габриел Георгиев и Иван Спасов. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №21 от 23.04.2018 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема предложението й, изпълнителният продуцент и 

копродуцент „Гала филм“ ООД да представи становище от ИА „Национален филмов 

център“, относно възникналите обстоятелства с получаването на държавна финансова 

подкрепа. Консолидираният общ бюджет за реализация на телевизионния игрален филм с 

работно заглавие „Сцени, отпаднали от живота на една актриса“, с времетраене 85 минути, 

да бъде внесен повторно за разглеждане от Бюджетната комисия по филмопроизводство. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от ЕТ „Еди – Център за красота и 

здраве – Емил Илиев“ и становище от Програмния директор, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.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 

„Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на Международния джаз фестивал – Банско`2018. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Столичен куклен театър и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.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 „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 



 

документален филм за Международния фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на 

куклите 2018”. 

8. Във връзка с предложение от „Менклипс“ ЕООД за излъчване на клип за 

промоция на екранния показ на филма „Радиограмофон“ и докладна записка от Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и 

Директора нае дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед, че правата за 

разпространение на филма са предоставени на „А Плюс Филмс“ и ИА „Национален 

филмов център“ е одобрила допълнително държавна субсидия за промоция на филма, а 

БНТ е сключила договор за предоставяне на права за първо излъчване на филма в 

програмите на БНТ, не дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип за 

популяризиране на екранния показ на игралния филм „Радиограмофон“. 

  Филмът да бъде популяризиран в сутрешния блок „Денят започва с култура“, при 

програмна възможност. 

 9. Във връзка с писмо от Ректора на Национална музикална академия „проф. Панчо 

Владигеров“ и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора 

на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство за популяризиране на събития, кампании и проекти, за периода от месец юни 

2018 година до месец юни 2019 година с равностойна размяна на комуникационни 

активности. 

10. Във връзка с предложение от Български икономически форум за медийно 

партньорство на Културно-информационните дни на здравето „Мисия здраве“, които ще 

се проведат от 1 до 3 юни 2018 година и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”, Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 

7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с оглед, че 

събитието е от обществено значение, дава съгласие за излъчване на клип за 

популяризиране на инициативата, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 

73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа търговска 

информация и отговаря на посочените изисквания. 

11. Във връзка с решение на УС, протокол №17/22.03.2018 година, т.10, 

Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“ за изпълнение на одобрените ангажименти за 

отразяване на събития и инициативи с обществено значение, при условията на медийно 

партньорство. 

12. Решението по точката не е публично. 

 13. Във връзка с писмо от Българската федерация по художествена гимнастика и 

становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”,  Управителният съвет 

с оглед, че Българската федерация по художествена гимнастика е предоставила права на 

БНТ за заснемане и излъчване на Световното първенство по художествена гимнастика, 

дава съгласие да бъде предоставено телевизионно време за излъчване на рекламни форми. 

14. Решението по точката не е публично. 

15. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по 

обществена поръчка с предмет „Обновление на студийните комплекси в РТВЦ за работа в 

HD“ и решение №РД-10-206/08.05.2018 година на Генерален директор за избор на 

изпълнител, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за 

изпълнение с „Динакорд-България“ ЕООД. 

16. Във връзка с ДР №1/11.01.2018 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2018 година и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 



 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

17. 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 27 май 2018 година и становище от Директора на 

дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на 

основание чл. 53, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 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 27 май 2018 година. 

18. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 

62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал.3, т. 9 от Правилника за 

организацията и дейността на УС, утвърждава Общи условия за излъчване на търговски 

съобщения в програмите на БНТ. 

 19. Във връзка с изменение на организационната структура и длъжностното щатно 

разписание, приети с решение на УС, протокол №12/07.03.2018 година и докладна записка 

от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от 

Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 8 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, утвърждава списък на ръководните длъжности в БНТ - 

Приложение №1 към чл.10, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на 

дейността на БНТ. 

 20. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по волейбол 

и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация”, Директора 

на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

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

сключване на договор за заснемане и излъчване три срещи на българския национален 

отбор в Европейския турнир по волейбол за жени „Златна лига“. 

 


