
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от заседание проведено на 14.07.2016 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди и докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №23/19.05.2016 

година, т.1, като одобрява частична промяна в лятната програмна схема на „БНТ1”, 

свързана с началната дата на излъчване на следните предавания: 

- „Още от деня“ – 12.09.2016 година (вместо 07.09.2016 година); 

- „Денят започва…с Георги Любенов“ – 18.09.2016 година (вместо 11.09.2016 

година); 

-  „Плюс това“ – 17.09.2016 година (вместо 10.09.2016 година); 

- „Денят започва“ – без промяна на датите, като в периода от 01.08.2016 г. до 

02.09.2016 г. се излъчва с начален час в 6:30 часа, а на 5 и 6 септември 2016 година в 

празничната програмна схема с начален час – 7:00 часа. 

 Всички останали  предавания в програмната схема на „БНТ1“ възстановяват своите 

оригинални излъчвания, съобразно края на лятната схема и с цитираните дати в решение 

на УС, протокол №23/19.05.2016 година, т.1. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от Председателя на Българския олимпийски 

комитет, докладната записка от Изпълнителния директор и протокол №6 от 6 юли 2016 

година на Бартерната комисия на БНТ за необходимостта от извършване на различни 

дейности, свързани с отразяването на Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро, 

Бразилия 2016 година и на основание чл.10, т.1 от Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед предмета на договора, който не 

попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на стойността дава 

съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и Български 

олимпийски комитет. 

3. Управителният съвет обсъди предложение за заснемане и излъчване на концерт 

на Румънския национален камерен оркестър, солист Вим Ван Хаселт (тромпет), който ще 

се проведе на 17 юли 2016 година в рамките на Международната лятна академия Алегра и 

становища 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. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на район „Витоша“, 

Столична община и становища 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 за заснемане и излъчване на 20-ти Международен 

фолклорен фестивал „Витоша“, който ще се проведе от 22 до 24 юли 2016 година. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Михаил Белчев за заснемане и 

излъчване на концерт по повод неговата 70-годишнина, който ще се проведе на 21.11.2016 

година в зала 1 на НДК с участието на едни от най-популярните поп изпълнители и 



 

становища 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. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Ректора на Национална музикална 

академия „проф.Панчо Владигеров“ и становища 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 юбилеен концерт на 

Националната музикална академия, който ще се проведе на 30.09.2016 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Би Си Медия“ ООД и 

„Бодиконструктор“ ООД за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 15 

епизода от предаването „Супер промяна Сезон 2“ и становище от Ръководителя на 

направление „БНТ HD“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния 

координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

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

договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално 

произведение. 

8. Във връзка с писмо от Директора на Специализирано средно училище с детска 

градина за деца с увреден слух „проф.д-р Дечо Денев“ в град София с молба за излъчване 

на информационен клип за набиране на деца за учебната 2016/2017 година 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 излъчване на информационен 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 24 август до 2 септември 2016 година, по един 

път на ден в програма „БНТ1“, съгласно приложена схема от дирекция „Търговска“. 

9. Във връзка с предложение от Национален център по трансфузионна хематология 

за партньорство на кръводарителската кампания „поДАРИ КРЪВ“, която ще се проведе от 

18 юли до 1 септември 2016 година в различни градове в България и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „Информация”, 

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

и.д.Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, Ръководителя на направление 

„Публични комуникации“ 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 кръводарителската кампания е в полза на общественополезна 

кауза, дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на кампанията „поДАРИ 

КРЪВ“, 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 14 юли до 1 септември 2016 година по програма 

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

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

„Търговска” и одобрява цена за 30 секунден рекламен клип при повторение на 



 

телевизионния сериал „Под прикритие“ от първи до пети сезон в лятната програмна схема 

на „БНТ1“ в часовия пояс от 23:30 часа. 

 11. Управителният съвет приема за сведение окончателен доклад №ОАУ 04/2016 

година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на производство на 

български филми в продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство – Студия 

„Екран“ към дирекция „Програма БНТ1“, за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2015 

година и възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ съгласувано с Директора на дирекция „Правна“ да внесат 

предложение за промяна в съответната част от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на филми в БНТ, регламентираща задълженията и 

отговорностите за осъществяване на ефективен контрол за разходване на средства при 

създаването на български телевизионни филми. 

 12. Управителният съвет приема за сведение окончателен доклад №ОАУ 03/2016 

година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на организиране и 

осъществяване на командировките в чужбина на служителите на БНТ в сектор 

„Задгранични командировки“ към отдел „Секретариат на БНТ“, за периода от 01.01.2015 

година до 31.12.2015 година и възлага на Началника на отдел „Секретариат на УС“ да 

предприеме съответните действия за изпълнение на дадената препоръка в окончателния 

доклад. 

 13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и 

Ръководителя на направление „Чужди програми“ за промяна на длъжностното щатно 

разписание 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, считано 

от 01.08.2016 година. 

 14. 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.  

15.1. Управителният съвет обсъди протокол №18/30.06.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема представените проекти за реализация на 

документалните филми -„Зетьово вино” – РТВЦ Благоевград с времетраене 27 минути, 

„Живот на село” - РТВЦ Благоевград с времетраене 27 минути и „В търсене на златната 

ябълка” – ПЦ „БНТ Региони с времетраене 27 минути, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „БНТ Свят и региони”, съгласно  Раздел № ІV- Специфични правила за 

реализация вътрешно телевизионно филмопроизводство, Приложение № 4 – Нормативи за 

определяне базисните параметри при съставяне на бюджети за вътрешна телевизионна 

филмова продукция от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране 

на филми в БНТ. 

15.2. Във връзка с решение на УС, протокол №11/10.03.2015 година, т.3 за 

утвърждаване на протокол на Художествения съвет за документално кино за оценка на 

постъпилите проекти в обявената редовна годишна конкурсна сесия за селекция и подбор 

на филмови продукции по позиция „копродукция за документален филм“ и решение на 

УС, протокол №16/01.04.2015 година, т.2 за финансова подкрепа на документалния проект 

„Юлия и нейните биячи, цензури, клоуни и деца“ за за проф. Юлия Огнянова - един от 

най-големите творци на българския театър, Управителният съвет обсъди протокол 

№20/30.06.2016 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема 

представения общ бюджет за реализация на документалния филм „Юлия и нейните биячи, 



 

цензури, клоуни и деца“ с времетраене 54 минути, сценаристи Румяна Емануилиду и Боян 

Папазов, режисьор Боян Папазов и продуцент „АРС“ ООД с представител Иван Тонев. 

15.3. Във връзка с решение на УС, протокол №11/10.03.2015 година, т.2 за 

утвърждаване на протокол на Художествения съвет за игрално кино за оценка на 

постъпилите проекти в обявената редовна годишна конкурсна сесия за селекция и подбор 

на филмови продукции по позиция „копродукция за игрален филм“, Управителният съвет 

обсъди протокол №21/30.06.2016 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и 

приема представения общ бюджет за реализация на международната копродукция 

„НАНУК“ с времетраене 115 минути, сценаристи Милко Лазаров и Симеон Венциславов, 

режисьор Милко Лазаров и продуцент „Ред Карпет” ЕООД с представител Веселка 

Кирякова. 

15.4. Управителният съвет обсъди протокол №22/30.06.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приемане на отчета за месец юни 2016 година на 

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

„Информация“.  

 

 

 


