
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 27 

от заседание проведено на 14.06.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №16 на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приема отчета за месец май 2016 година на излъчените филми от 

рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

 2. Във връзка с предложение от Българска ски федерация за сключване на договор 

за придобиване на телевизионни права за излъчване на световните купи и първенства по 

ски-алпийски дисциплини и световната купа по сноуборд за периода 2016 – 2018 година и 

докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, и.д. Директора на 

дирекция „Информация” и и.д.Директора на дирекция „Търговска” съгласувана от 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Управителният съвет възлага на 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ в срок до една седмица от получаване на 

решението да проведе преговори с представители на Българска ски федерация за 

предоговаряне параметрите на договора. 

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

здраве – Емил Илиев“ 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 Международния джаз 

фестивал – Банско`2016. 

4. Управителният съвет обсъди предложение за заснемане и излъчване на Гала 

концерт на Русенската филхармония, който ще се проведе на 20 юли 2016 година в 

рамките на Международната лятна академия Алегра и становища 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. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Фолклорен танцов театър „Найден 

Киров“ и становища 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 Празничен концерт, който ще се проведе на 20 

юни 2016 година в град Русе. 

6. 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 19 юни 2016 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 19 юни 2016 година, според програмните възможности в програма 

„БНТ1”.  

 7. Във връзка с получено писмо от „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД и становище от 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет ще вземе решение за реализацията 

и участието на БНТ в предложения проект „Мъртва зона“ (DEAD END) след представяне 

на преработен сценарий, както по отношение на съдържателната част (нов образ на 

героите, поведение, език и т.н.), така и на неговите художествени качества в съответствие 

с обществените функции на БНТ и внесено експертно становище от ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“. 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №26/09.06.2016 година, т.3 за  заснемане 

и излъчване на концерт от абонаментен цикъл „Междувремие“, диригент Давид Хименес, 

солисти Гладис Роси и Валери Турманов, който ще се състои на 22.06.2016 година в зала 

„България“ и докладна записка от Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ 

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

предоставяне на телевизионно време за излъчване на 16 (шестнадесет) броя анонсиращи 

клипове за концерта. 

 9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Техника и технологии“ с приложени шест броя техническите задания, протокол №5 от 

26.05.2016 година на Съвета за технологично развитие и протокол на работна група за 

извършване на измервания за определяне количествата на необходимите осветителни тела 

в апаратно-студийните комплекси и взе следните решения: 

 9.1. Приема мотивите и представеното техническо задание с предмет „Подмяна на 

студийното осветление в Апаратно-студийните комплекси“. 

 9.2. Приема мотивите и представеното техническо задание за доставка на модули за 

изграждане на видеостени за вграждане в декорите на студията на регионалните 

телевизионни центрове и АСК 4. 

 9.3. Приема мотивите и представеното техническо задание за ъпгрейт и удължаване 

лиценза на действащата в БНТ система за автоматизирано планиране и управление на 

излъчването на програмите. 

 10. Във връзка с влизане в сила на новия Закон за обществените поръчки, считано 

от 15.04.2016 година и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет утвърждава промяна в Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на Българската национална телевизия в чл.7, ал.2, т.1 и т.4. 

 11. Решението по точката не е публично. 

12. Във връзка с решение на УС, протокол №64/02.12.2015 година, т.14 и 

допълнително подадено лично заявление от Лиляна Стоянова за освобождаване от 

заеманата длъжност по взаимно съгласие, съгласно чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, 

Управителният съвет на основание чл.62, т.14 от Закона за радиото и телевизията, във 

връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на 

ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на трудовия договор на 

Лиляна Николова Стоянова, на длъжност „директор“ на дирекция „ТВ производство“, 

считано от 01.08.2016 година.  

 


