
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание проведено на 07.07.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Международен балетен 

конкурс – Варна“ 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 „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 с Фондация „Международен балетен конкурс – Варна“ и 

„ТВ 1- телевизионна къща“ ЕООД  за съвместно отразяване на Международния балетен 

конкурс, който ще се проведе от 15 до 30 юли 2016 година в град Варна. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Моцартови празници – 

Правец 04“ и Община Правец 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 Музикален фестивал 

„Моцартови празници – Правец 2016“, който ще се проведе от 16 до 21 август 2016 година 

в град Правец. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД и 

докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за 

използване от „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД на заснет материал от телевизионния 

сериал „Под прикритие“ в създаването на интернет предаване с работно заглавие „Без 

прикритие“ – 12 епизода по 12 минути, което да бъде излъчвано в сайта на БНТ. 

4. Управителният съвет обсъди предложение на и.д.Директора на дирекция 

„Информация” и дава съгласие за провеждане на конкурс за заемане на длъжността 

„кореспондент в чужбина“, съгласно Правилата за подбор и назначаване на персонал в 

БНТ.  

 5. Във връзка с 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 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, 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична 

прожекция на филми реализирани в условията на копродукция. 

 6. Във връзка с писмо от дует „Авеню“ с молба за предоставяне на право за он-лайн 

използване на запис от концерта им, заснет от БНТ по време на „Празниците на изкуствата 

Аполония 2015“ и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет с 

оглед, че дует „Авеню“ са носители на сродните изпълнителски права, дава съгласие за 

предоставяне на авторските права върху аудио-визуалното произведение, чийто продуцент 

е БНТ за он-лайн използване на концерта или части от него, с нетърговска цел и без от 

това да бъдат реализирани приходи.  



 

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

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

становище от и.д.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. Клипът да се излъчва в периода от 7 юли до 30 август 2016 година по 

програма „БНТ1“ и програма „БНТ2“, съгласно приложена схема от дирекция 

“Търговска“. 

 8. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ 

относно медийно партньорство на седмото издание на  „Опера в Летния театър“, 

Управителният съвет дава съгласие за допълване на решение на УС, протокол 

№28/23.06.2016 година, т.4, като предоставя телевизионно време за излъчване на клип за 

популяризиране на спектакъла „Норма“, 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. 

 9. Във връзка с излъчване на футболните срещи от Купа на конфедерациите – Русия 

2017 година и турнира Лига Европа, сезон 2016/2017 година и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Управителният съвет одобрява цена за 30 

секунден рекламен клип и цени за екранни текстови надписи. 

 10. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство и изпълнение на бюджета на 

дирекция „Търговска“ през месец май 2016 година. 

 11. Управителният съвет приема за сведение предоставената от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ информация по решение на УС, протокол 

№27/14.06.2016 година, т.9 относно изразходваните средства и поетите ангажименти за 

капиталови разходи за периода от 1.01.2016 година до 30.06.2016 година. 

 12.1. Във връзка с предложение от Ръководителя на РТВЦ Пловдив, съгласувано от 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ за промяна на длъжностното щатно 

разписание с цел по-ефективно използване на щатната численост на персонала и създаване 

на по-добри условия за реализиране на дейностите в съответните направления 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 дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на РТВЦ Пловдив, считано от 

01.08.2016 година. 

 12.2.Управителният съвет на основание чл. 62, т.12 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.7 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява 

следните длъжностни характеристики: 

-   „видеотекар, координатор тв производство“ в направление „ТВ производство“, 

РТВЦ Пловдив, ПЦ „БНТ региони“, дирекция „БНТ Свят и региони“;  

-   „човешки ресурси, секретар“ в направление „Финанси“, РТВЦ Пловдив, ПЦ 

„БНТ региони“, дирекция „БНТ Свят и региони“;  

-   „видеомонтажист – архивираща апаратна“ в направление „ТВ производство“, 

РТВЦ Пловдив, ПЦ „БНТ региони“, дирекция „БНТ Свят и региони“. 

 13. Решението по точката не е публично. 

14. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за 



 

назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 април до 

30 юни 2016 година.  

15. Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и Ръководителя на направление „БНТ HD“: 

- при внасяне за одобрение на програмните схеми на „БНТ1“, „БНТ HD“ и „БНТ2“ 

за новия телевизионен сезон, същите да бъдат съобразени с програмните характеристики в 

издадените индивидуални лицензии за доставяне на аудио-визуални медийни услуги; 

- в срок от 10 (десет) работни дни след изтичане на всяко календарно тримесечие да 

представят отчет за изпълнение на програмните характеристики (обем програма в часове и 

проценти) по издадените индивидуални лицензии. 

 

 

 


