
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 31 

от заседание проведено на 07.06.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от „Кю Мюзик Медия Груп“ ООД и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ 

HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на 

„БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, Директора 

на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава 

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

готови аудио-визуални произведения - концерт и филм за Националния фестивал за 

народно творчество „Фолклорна магия“. 

2. Управителен съвет обсъди предложение от продуцентска компания „Б плюс 

филм“ ЕООД и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, и.д.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 „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция 

„Правна”, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по 

безжичен път на готов документален филм „Сага за попилените възможности“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Архитектурна агенция „Братя 

Кадинови“ ЕООД (Kadinovi bros LTD) и становище от Програмния директор, Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.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 „Маркетинг и комуникации“, Директора на 

дирекция „Правна” и и.д.Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, и дава съгласие 

за сключване на договор за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на 

Европейски архитектурни награди за българска архитектура VIZAR 2018. 

4. Във връзка с писмо от копродуцента „Фабриката“ ООД за излъчване на рекламна 

кампания за промотиране на разпространението по кината на игралния филм „Малко 

късмет за по-късно“ и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на телевизионно време 

за излъчване на промоционални съобщения за екранния показ на игралния филм. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Националния борд по туризъм и 

становище от Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг 

и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за медийно 

партньорство на Петата годишна конференция на туристическия бизнес в България. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Софийски музикални 

седмици“ и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”, и.д.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 „Маркетинг 

и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и и.д.Директора на дирекция 



 

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

излъчване на два концерта от Международния фестивал „Софийски музикални седмици“. 

7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за сключване на договор с Нова Броудкастинг Груп АД за предоставяне на 

кадри за новинарско отразяване от Световното първенство по футбол в Русия 2018 срещу 

кадри за новинарско отразяване от Първа и Втора професионална футболна лига и Купата 

на България по футбол, Управителният съвет не приема предложението. 

8. Във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният съвет 

обсъди протокол №26 от 28.05.2018 година на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство за разглеждане на бюджет за предподготвителен период на 

телевизионния игрален филм-дебют „Пари за погребение“ с времетраене 54 минути, 

сценаристи Магделена Илиева и Джонатан Хайделбергер, режисьор Магделена Илиева и 

изпълнителен продуцент „Агитпроп“ ООД с представител Мартичка Божилова, продуцент 

БНТ и възлага на Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия 

„Екран“ да изготви становище до Бюджетната комисия по филмопроизводство въз основа 

на представените творчески материали на филма, депозирани в Изпълнителна агенция 

„Национален филмов център“. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол №14/13.03.2018 година, т.5  за участие на 

БНТ в реализацията на игралния филм „Имало една война“, Управителният съвет обсъди 

протокол №27 от 28.05.2018 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и 

одобрява представения консолидиран общ бюджет за реализация на игралния филм 

„Имало една война“ с времетраене 105 минути,  сценарист Влади Киров, режисьор Анри 

Кулев и изпълнителен продуцент „Кулев филм продукция“ ООД с представител Анри 

Кулев. 

10. Във връзка с решение на УС, протокол №14/13.03.2018 година, т.6  за участие на 

БНТ в реализацията на игралния филм „Боби Блажения“, Управителният съвет обсъди 

протокол №28 от 28.05.2018 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и 

одобрява представения консолидиран общ бюджет за реализация на игралния филм „Боби 

Блажения“ с времетраене 100 минути,  сценаристи Емил Андреев и Боряна Дукова, 

режисьор Станимир Трифонов и изпълнителен продуцент филмова къща „Инкомс 

Проджект“ ЕООД с представител Пламен Йорданов. 

11. Управителният съвет с предложение от „НДК – Конгресен център” ЕАД – клон 

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

дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Информация”, Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие 

за медийно партньорство на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост”. 

12. Управителният съвет не приема предложение от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ за одобряване на нови рекламни позиции, цени, отстъпки и 

утежнения в сайтовете на БНТ. 

13. Решението по точката не е публично. 

 14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и одобрява цени за рекламни пакети на интернет сайта  

bnt.sportal.bg при съвместно разпространение на видео съдържание за Световно 

първенство по футбол Русия 2018 година. 

 15. Управителният съвет обсъди внесеното предложение от Генералния директор на 

БНТ и на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ 

одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 11.06.2018 

година. 

16. Решението по точката не е публично. 



 

17.1. Във връзка с изтичане на 17.06.2018 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Емил Илиев Кошлуков на длъжност Директор на 

дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет на основание на основание чл. 62, т. 14 

от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава 

съгласие за продължаване на трудовия му договор до изтичане на едногодишния срок. 

17.2. Управителният съвет обсъди внесеното предложение от Генералния директор 

на БНТ и на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, 

ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните 

длъжности в БНТ дава съгласие Даниела Пламенова Асенова да бъде назначена на 

длъжност Директор на дирекция „Икономическа“ за срок от 1 (една) година с шест месеца 

изпитателен срок, считано от 11 юни 2018 година. 

 


