
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 28 

от заседание проведено на 28.06.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №8 от 12 и 13 юни 2017 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява лятната програмна схема 

за всички програмни канали на БНТ да бъде продължена до 17 септември 2017 година. 

Управителният съвет утвърждава разпределение на спонсорски постъпления за 

предаването „Здравето отблизо“, проектобюджет за реализация на извънредния 

благотворителен концерт на певицата Ариана Гранде, проектобюджет за реализация на 

проекта „Левски в моя град“ на дирекция „Информация“, проектобюджет за реализация на 

финалното предаване на танцовото шоу „Надиграй ме“ – осми сезон и проектобюджет за 

реализация на предаване с работно заглавие „Финансово междучасие“. 

 2. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, 

технологичното обновление и финансово състояние на Българската национална телевизия 

за периода от месец януари до месец юни 2017 година и възлага на Генералния директор 

да внесе отчета в Съвета за електронни медии. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Организационен комитет Гребане и 

становище от и.д. Директора на дирекция „Информация”, Ръководителя на направление 

„БНТ HD”, 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 Световно 

първенство по гребане /до 23 години/, което ще се проведе от 20 до 24 юли 2017 година в 

град Пловдив и Световно първенство по гребане /мъже и жени/, което ще се проведе 9 до 

16 септември 2018 година в град Пловдив. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската опера и балет 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 оратория – реквием „Васил Левски“ от Боян Икономов по 

текст на Димитър Точев с участието на Софийската опера и балет. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската опера и балет 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 оперния спектакъл „Парсифал“ от Рихард Вагнер. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Балпекс“ ООД 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 церемония по награждаването от Национален конкурс 

„Сграда на годината 2017“, който ще се състои на 14.12.2017 година.  

 7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ по постъпило писмо от Сдружение АС - Лаборатория за културни 

инициативи с молба за предоставяне право за публична прожекция на аудио-визуални 

произведения с копродуцентско участие на БНТ по време на реализиране на проекта „Блок 

Кино“ с подкрепата на “Програма Култура“ на Столична община, който има за цел да 

популяризира съвременното българското кино, чрез прожекции на открито с нетърговска 

цел и декларирано от организаторите писмено съгласие на продуцентите и авторите за 

показ на филмите и дава съгласие за предоставяне на правата за еднократна безплатна 

публична прожекция на филми реализирани в условията на копродукция. 

 8. Във връзка с писмо от Изпълнителна агенция по горите с искане за предоставяне 

на телевизионно време за излъчване на клип за превенция и предотвратяване на горските 

пожари през летния сезон 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, 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. 

9. Във връзка с писмо от Български червен кръст с молба за предоставяне на права 

за безплатна публична прожекция на филма „Елеонора – забравената царица“ от фонда на 

БНТ по време на 17-тото издание на Международния фестивал на червенокръстки и 

здравни филми, който ще се проведе от 12 до 15 октомври 2017 година в град Варна и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 

предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на филма „Елеонора – 

забравената царица“, от рубриката „В кадър“, произведен през 2013 година с времетраене 

29,08 минути и автори: сценарист Елиана Димитрова, режисьор Олег Ковачев и оператор 

Анна Андреева. 

 10. Във връзка с писмо от Български червен кръст за медийно партньорство на 

Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми, който ще се проведе от 

12 до 15 октомври 2017 година в град Варна и становище от  Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, 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 и с оглед обстоятелството, че събитието е в 

полза на общественополезна кауза, дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране 

на събитието, 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.  

11. Във връзка с писмо на Министерство на финансите и докладна записка от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет приема бюджетна 

прогноза за периода 2018 – 2020 година.  

 12. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Административна“ и на основание 

чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.6 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ одобрява промяна в допълнителното щатното 

разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 01.07.2017 

година.  

 Управителният съвет на основание чл.62, т.12 от Закона за радиото и телевизията и 

чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ одобрява 

длъжностна характеристика за длъжността „технически изпълнител“ в дирекция 

„Административна“, съгласно Допълнителното щатно разписание по ПМС №66/1996 

година. 



 

13. Във връзка с изтичане на 09.08.2017 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на София Иванова Живкова на длъжност „директор“ на 

дирекция „Търговска“ и предложение на Генералния директор, 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 съгласно списъка на ръководните 

длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване на трудовия й договор. 

14. Решението по точката не е публично. 

15. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ 

и протокол на Продуцентския съвет на дирекция „БНТ Свят и региони“, Управителният 

съвет приема становището на Продуцентския съвет относно програмната необходимост от 

реализация на пет филмови проекти от документалната поредица „Съвременници“, 

вътрешно филмопроизводство и възлага на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

съгласно Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в 

БНТ да внесе проектите за разглеждане в Бюджетната комисия по филмопроизводство. 

 

 

 


