
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание проведено на 15.04.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от „Кантус Фирмус“ АД и становище 

от  Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, Директора на дирекция „Правна”, Директора на дирекция „Финансово-

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

концерт на Гжех Пиотровски /Полша/, включен в рамките на „Европейски музикален 

фестивал - 2014“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Фондация „Панчо Владигеров“ и 

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

Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Правна”, Директора на дирекция 

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

на Международния конкурс за камерно пеене „Панчо Владигеров“, който се провежда в 

град Шумен в периода 17-22.05.2014 година. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и 

становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1” и Директора на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 

церемонията по връчване на Наградата за изкуство „Стоян Камбарев 2014“.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от Националния дворец на културата – 

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

и.д.Директора на дирекция  „Търговска” и дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство на  19-то издание на фестивала „Салон на изкуствата”, който ще се 

проведе от 11 май до края на месец юни 2014 година. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава 

съгласие за медийно партньорство на Международния фолклорен фестивал „Витоша“, 

който ще се проведе в периода 26 -30 юни 2014 година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „София диша“ и 

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

дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Ръководителя на 

направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство на проекта 

„Зона Култура“ и фестивала „София диша“, който ще се проведе в пет неделни дни през 

месец август (3-ти, 10-ти, 14-ти, 24-ти и 31-ви) 2014 година. 

7. Управителният съвет обсъди писмо от Висше транспортно училище „Тодор 

Каблешков” и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, и на основание чл.7, 

ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ дава 

съгласие 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, отговаря на посочените 

изисквания. Клипът да се излъчва в периода 26 май - 14 юни 2014 година и 23 юни – 13 

юли 2014 година в програма „БНТ1“, според програмните възможности. 

8. Управителният съвет обсъди писмо от Фондация „Общности“  и становище от  

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата 

за публична прожекция на документални филми от поредицата „Малки истории“. 



 

Аудиовизуалните произведения да бъдат предоставени на носител DVD, като екипът на 

ПН „Обществени и социални проекти“ следва да получи съгласието на носителите на 

авторски права за целите на прожекцията, както и да направи подбор на първоначално 

избраните документални филми, съгласно приложената справка. 

Организаторът на събитието да обозначи по подходящ начин БНТ като продуцент 

на документалните филми и да заплати техническите разходи по презаписа на филмите, 

съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от 

телевизионния архив на БНТ. 

 9. Управителният съвет обсъди писмо от Съюз на ветераните на българската 

гражданска авиация и становище от  Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция на следните аудиовизуални 

произведения: 

- „Вертолетът – труженик“ – тв очерк, произведен през 1984 година с 

времетраене 21,30 минути и автори: режисьор Али Дервишев и оператор Велчо 

Велчев; 

- „България – януари“ – тв журнал, произведен през 1967 година с времетраене 

26,00 минути и автори: сценарист Серафим Северняк, режисьор Минчев;  

- „Прощаване с небето“ – тв очерк с времетраене 22,15 минути, режисьор Йордан 

Йорданов; 

- Информационни обекти свързани с авиацията на касети №Б-65-703, №Б-66-328, 

Б-66-572, №Б-68-82 и №Б-73-65.  

Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

- предварително да получи съгласието от носителите на авторски права за целите 

на използването на материалите;  

- аудиовизуалните произведения да бъдат предоставени на носител DVD и БНТ да 

бъде обозначена като продуцент, по обичайния за това начин. 

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

„Търговска“  и дава съгласие за сключване на анекс, регламентиращ търговските условия 

за закупуване на рекламно време от Рекламна агенция „ТЕМПО SPOR ORT.REKLAM“. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на допълнителен анекс за 2014 година с 

Рекламна агенция „С.В.-РСА България“ ООД. 

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

„Търговска“ и одобрява цена за спонсорски и рекламен пакет на предаването „Животът е 

вкусен“ за клиент Първа инвестиционна банка. 

13. Управителният съвет изисква от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да 

внесе ново предложение на цена за спонсорски пакет за покриване на разходите за 

създаване на тематични предавания „Бирени мезета“ на продуцента „Еф Хикс Камера“ 

ЕООД по време на излъчване на Световното първенство по футбол в Бразилия. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на споразумения за медийни партньорства с 

водещи сайтове за популяризиране на Световното първенство по футбол 2014 година и 

други предавания и събития на БНТ. 

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

„Търговска” и дава съгласие сключване на споразумение с медийната група „Инвестор.БГ” 

за популяризиране на Световното първенство по футбол, предавания, филми и спортни 

събития излъчвани в програма „БНТ1“. 

16.  Управителният съвет обсъди предложение от Българска асоциация за закрила 

на пациентите и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора 

на дирекция „Търговска” и дава съгласие за излъчване на клип в подкрепа на кампания по 

повод Европейски ден на пациента, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2, във връзка с член 

73, ал.1 от ЗРТ при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на 



 

посочените изисквания. Клипът да се излъчва по 3 (три) пъти на ден в програми „БНТ1“ и 

„БНТ2“ в периода от 16 април до 22 април 2014 година, според програмните възможности. 

17. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава 

Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на 

задължение и/или извършване на разход и преди постъпване на приход в Българска 

национална телевизия. Настоящите правила влизат в сила от 1 май 2014 година. 

18. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” за корекция на бюджета на БНТ към 31.03.2014 година свързана с 

предоставени трансфери от Столична община, грант от Фондация „Америка за България“ 

и актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетените 

данни, и дава съгласие за извършената корекция на бюджета на БНТ. 

19. Управителният съвет одобрява предложението на Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ за включване на представител на БНТ в 

организирана програма от Академията на  EBU. 

 


