
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание проведено на 17.06.2015 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №08/29.05.2015 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява копродуцентско участие на БНТ, чрез 

предоставяне на технически мощности и архивни кадри в реализацията на документалния 

филм с елементи на драма и черно-бяла анимация „Звяр“ с времетраене 70 минути, 

сценаристи и режисьори Мина Милева и Весела Казакова и оператори Пламен Гелинов и 

Василена Горанова, продуцент „Активист 38“ ООД с представители Мина Милева и 

Весела Казакова. 

 2. Управителният съвет обсъди протокол №9 от 29.05.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и одобрява представения отчет за месец април 2015 

година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Информация“. 

 3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и одобрява разпределение на средствата на предвидените за реализация 

през 2015 година филмови проекти, съгласно чл.13, ал.1 от Правилника за реда и 

условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Организационен комитет за 

заснемане и излъчване на Концерт-бенефис на Димитър Йосифов, който ще се състои на 

15 юни 2015 година в зала България и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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 Българска федерация по лека 

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

направление „БНТ HD”, 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 Европейско първенство по лека атлетика за мъже и жени, което ще се проведе на 20 и 

21 юни 2015 година в град Стара Загора. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Организационен комитет гребане - 

Пловдив 2012 и становище от и.д. Директора на дирекция „Информация”, Ръководителя на 

направление „БНТ HD”, 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 Световно първенство по гребане /до 23 години/, което ще се проведе от 22 до 26.07.2015 

година в град Пловдив. 

7.  Управителният съвет обсъди предложение от Нов симфоничен оркестър и 

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

Свят и региони“, 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 Гала 

концерт на Нов симфоничен оркестър на 27 юни 2015 година в зала България. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на и становище 

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

региони“, 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 „Джазът 

среща класиката – концерт за четири рояла”, който ще се състои на 18 юни 2015 година в 

зала 1 на НДК, като част от фестивала „Салон на изкуствата”. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от „Модо България“ ЕООД и 

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

Свят и региони“, 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 „Концерт 

на възглавници в парка“ на 21.06.2015 година. 

 10. Управителният съвет обсъди предложение от „Мери Адвъртайзинг“ и 

становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава 

съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на  

филм за Петнадесетата „Модна фиеста Албена“. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от БГ Мюзик Къмпани“ ЕООД и 

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

Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство 

на Национално турне с участието на известни български изпълнители, което ще се проведе 

от 7 до 23 юли 2015 година в различни градове в страната. 

 12. Във връзка с писмо от Сдружение „Българска асоциация на пострадали при 

катастрофи“ за промяна в периода на провеждане на националната кампания за безопасно 

шофиране „Господар на пътя 2015” и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, Управителният съвет дава съгласие предоставеното телевизионно време за 

излъчване на клип за популяризиране на кампанията да бъде в периода от 10 юли до 30 

септември 2015 година по програми „БНТ1“, „БНТ2“ и „БНТ Свят“. 

13. Управителният съвет обсъди писмо от „Радио Експрес“ АД и докладна записка 

от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и на 

основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ  дава 

съгласие за излъчване на клип за популяризиране на проекта"The Voice of Summer Tour 

2015", 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.   

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

„Информация“ с предложение за изработване и излъчване на клип с дарителски номер за 

набиране средства за кампанията „Електронни очи“ за разработване на приложение към 

смартфон, което гласово да ориентира хората със зрителни увреждания за всичко в града, 

да ги насочва към най-близките спирки на градския транспорт и да им указва пътя до 

мястото, до което искат да отидат, съвместна инициатива на БНТ с Федерация „Спорт за 

хора със зрителни увреждания“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС 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 и отговаря на посочените изисквания.  Клипът е за популяризиране 

на DMS номер 17 777 за абонати на всички мобилни оператори, с цел набиране на 

средства чрез изпращане на кратко текстово съобщение.  

 Управителният съвет дава съгласие DMS номера да бъде изписан по време на 

предаването „Денят започва с Георги Любенов“ на 21.06.2015 година, в което ще бъде 

излъчен скок с парашут на 100% незрящия председател на Федерацията „Спорт за хора със 

зрителни увреждания“. 

15. Управителният съвет приема за сведение информацията от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ за временно спиране излъчването на рекламни форми по договор с 

„Реформа Адвъртайзинг“ АД и възлага на Директора на дирекция „Правна“ да изготви 

запитване до Министерство на туризма, бенефициент на оперативната програма за 



 

насърчаване на вътрешния туризъм в България  и оценка на ефективността на 

националния маркетинг, осъществена с финансовата подкрепа на ОП „Регионално 

развитие 2007-2013 година“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд 

за регионално развитие по повод изпълнението и заплащането на осъществените дейности. 

16.1. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание и 

становища от Директора на дирекция „Правна” и и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, 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 

заснемане и излъчване на обръщение на проф. Недим Генджев – председател на Висшия 

духовен съвет по повод настъпването на Свещения месец Рамазан на 17 юни 2015 година 

след емисията новини на майчин език. 

16.2. Във връзка с ново писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското 

изповедание за промяна в излъчването на обръщение на Главния мюфтия д-р Мустафа 

Хаджи, по повод Свещения месец Рамазан и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№30/09.06.2015 година, т.7 като предоставеното програмно време за излъчване на 

обръщение на Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание да 

бъде на 17 юни 2015 година след емисията новини на майчин език.  

17. Управителният съвет приема за сведение докладна записка от Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“ за проведени  преговори с „МА Медия“ ЕООД за 

лицензиране на права за излъчване на пакет филми и сериали. 

18. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ относно 

закъснение в подписването на договор с „Макс Телеком“ ООД, Управителният съвет с 

оглед, че договорът не е сключен в указания срок поради обективни причини от страна на 

„Макс Телеком“ ООД, дава съгласие срокът на договора да бъде 12 месеца, считано от 

датата на двустранното му подписване, без промяна в останалите условия. 

19. Във връзка с писмо от Анна Кемилева - мениджъра на Хилда Казасян за 

включване на благодарствен надпис в предоставения за излъчване музикален филм 

„Jazz&Me“ на 20.06.2015 година в рубриката „Джаз линия“ по програма „БНТ1“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие срещу правата за излъчване на 

музикалния филм „Jazz&Me“ да бъде включена спонсорска заставка на спонсора на 

събитието. 

20. Решението по точката не е публично. 

21. Решението по точката не е публично. 

22. Решението по точката не е публично. 

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

„Търговска“ и утвърждава цена за 30 секунден клип, спонсорска заставка, пакети и 

маркетингови активности за рекламодатели при излъчване на Конкурса за детска песен на 

Евровизия 2015 година. 

24. Във връзка с промяна в организационната структура на БНТ и предложение от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ относно необходимостта от актуализиране на 

действащи бланки, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.6 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава следните бланки: 

 Становище по предложение за заснемане и излъчване на извънредно 

телевизионно предаване/спортно събитие. 

 Становище по предложение за сключване на договор за отстъпване на право за 

излъчване на готово аудио-визуално произведение срещу предоставяне на спонсорски 

заставки. 

 Права за заснемане и/или излъчване на извънредно предаване/спортно 

събитие/готов аудио-визуален продукт. 



 

Посочените бланки влизат в сила от 22.06.2015 година. 

 25. Във връзка с докладна записка от Началника на отдел “Управление на 

човешките ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и 

телевизията одобрява промяна в Допълнителното щатното разписание на длъжностите в 

БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 20.06.2015 година. 

 

 

 

 


