
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от заседание проведено на 22.06.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №8 от 8 и 9 юни 2015 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджетите за 

вътрешни телевизионни предавания за третото тримесечие на 2015 година, 

проектобюджет за изработване на 7 броя разширени репортажи от рубриката „Европа на 

хората“, проектобюджет за изработване на 18 броя рубрики по ОП „Околна среда“ и 

бюджети за реализация на два документални филма от поредицата „Светът на живо“. 

2. Управителния съвет обсъди предложение от Сдружение „Спринт Продакшън“ и 

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

Свят и региони“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, 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 филм за Международния фестивал на 

изкуствата „Свети Влас 2015“, който ще се проведе от 1 до 5 юли 2015 година и е в 

подкрепа на талантливи деца в неравностойно положение, които желаят да се развиват 

професионално в сферата на изкуствата. 

3. Управителния съвет обсъди предложение от Министерство на културата и 

Община Копривщица и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

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

осигуряване“, 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 XI 

Национален събор на българското народно творчество, който ще се проведе в Копривщица 

на 7, 8 и 9 август 2015 година. 

4. Управителния съвет обсъди предложение от Фондация „Генко Генов“ и 

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

Свят и региони“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, 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 Юбилейното издание на 

Международния фестивал „Златният Орфей“ 2015, който ще се проведе в к.к.“Слънчев 

бряг“ от 31 август до 2 септември 2015 година. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „НДК – Конгресен център София” 

ЕАД – клон Варна 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 сключване на споразумение за медийно партньорство на ХХIII издание на 

Международен филмов фестивал „Любовта е лудост”, който ще се проведе от 21 до 30 

август 2015 година. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Формат СФФ” и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Програма 

БНТ1” и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 

Международния фестивал за късометражно кино „В Двореца”, който ще се проведе в два 

периода от 27 юни до 4 юли 2015 година в град Балчик и от 1 до 6 декември 2015 година в 

град София. 



 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Лятна академия на 

изкуствата“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на 

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

дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство на 10-тото издание на лятната академия, която ще се проведе от 26 до 28 

юли 2015 година в град Созопол. 

8. Във връзка с писмо от „БАЛПЕКС” ЕООД за отлагане датата на провеждане на 

Годишни награди за принос в изграждането на инфраструктурата на България и докладна 

записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет приема 

информацията от „БАЛПЕКС” ЕООД за провеждане на Годишни награди за принос в 

изграждането на инфраструктурата на България на 23.02.2016 година. 

 9. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Пламен Димитров – Президент на 

КНСБ и Председател на УС на Благотворителен фонд „проф. д-р Желязко Христов, д.м.“ и 

становище от  Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за предоставяне на 

правата за тиражиране и разпространение на двата концерта и документалния филм 

заснети в рамките на XIV Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в 

Европа“. Ползвателят следва предварително да уреди авторските права във връзка с 

конкретния вид използване, да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-

визуалните произведения, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и 

продажба на материали от телевизионния архив на БНТ и постави логото на БНТ върху 

всеки носител. 

 10. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила открита процедура за избор на изпълнител и сключването на договор по 

обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на обществена мобилна телефонна 

услуга и мобилен интернет чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарт 

GSM/UMTS”, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за 

изпълнение с „Българска телекомуникационна компания /БТК/“ ЕАД. 

 11. 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, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец май 2015 

година. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

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

рекламодатели при излъчване на Европейското първенство по волейбол, което ще се 

проведе от 9 до 18 октомври 2015 година в България и Италия. 

 13. Решението по точката не е публично. 

14. Във връзка с проведен конкурс за заемане на длъжността „началник на отдел”, 

отдел „Маркетинг“ в дирекция „Търговска“ и предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ съгласувано от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от 

Закона за радиото и телевизията и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ 

дава съгласие за сключване на трудов договор с Мартина Станимирова Тодорова на 

длъжност „началник на отдел”,  отдел „Маркетинг“ в дирекция „Търговска“. 

 15.  Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и 

становище 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 01.07.2015 година. 

 16. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ 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 дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.07.2015 

година. 

 


