
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 33 

от заседание проведено на 11.07.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №9 от 01.07.2019 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на 

документалните филми „Южна Корея - многоликата“ и „В началото бе словото“ от 

рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор за 

промяна в трети и четвърти етап на лятна програмна схема на „БНТ1“ и одобрява 

предложената промяна в лятна програмна схема на „БНТ1”. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по волейбол и 

докладна записка от Директора на дирекция „Информация“, и дава съгласие за сключване 

на договор за заснемане и излъчване на полуфиналните и финални срещи от Европейското 

първенство по волейбол за мъже под 17 години, които ще се проведат на 20 и 21 юли 2019 

година в зала „Христо Ботев“, град София. 

4. Във връзка с решение на УС, протокол №31/27.06.2019 година, т.1 за одобрение 

на бюджетни разходи на ПН „Култура и образование“ за реализация на вътрешните 

предавания за третото тримесечие на 2019 година и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ за необходимостта от обработка на допълнителни 16 броя от 

рубриката „Лека нощ деца“ и 30 броя чужди образователни програми, Управителният 

съвет дава съгласие да бъде завишена бюджетната рамка на ПН „Култура и образование“ 

за третото тримесечие на 2019 година. 

5. Във връзка с докладна записка от Програмния директор и Главния продуцент на 

ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет възлага на 

Програмния директор и Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – 

Студия „Екран“ да продължат преговорите с продуцентите „Ди Индъстри“ ООД и 

„Мирамар филм“ ООД на сериалите „Аз и моите жени“ и „Порталът“, относно прилагане 

на разпоредбите на Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на 

филми в БНТ. 

6. Във връзка с писмо от Сдружение „Филмаутор“ с искане за ползване на кадри от 

телевизионния сериал „Под прикритие“ с цел включване в клипове за кампания по повод 

преговори с БАККО за определяне на тарифа за възнаграждения за автори и продуценти 

на аудиовизуални произведения, препредавани от кабелни и сателитни оператори, 

Управителният съвет счита избора на тези материали за посочените цели в настоящия 

момент за неудачен и не дава съгласие за предоставянето им. 

7. Във връзка с писмо от „Ди Ен Кей Медия Груп“ ООД с искане за обозначаване в 

заснетите концерти от Международния фестивал „Пирин Фолк '2019“ марката на „Фен 

Фолк ТВ“, като организатор на събитието и становище от Директора на дирекция 

„Правна“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет с 

оглед становището, че запазената марка „Фен Фолк ТВ“ не може да бъде организатор, тъй 

като й липсва правосубектност и не би могла да извършва фактически и правни действия, 

не дава съгласие за обявяване на марката „Фен Фолк ТВ“ като организатор на събитието.  

8. Във връзка с решение на УС, протокол №26/30.05.2019 година, т. 10 относно 

приемане на цени за 30 секунден рекламен клип, пакети, бонуси и отстъпки за 

рекламодатели при излъчване на Олимпийския квалификационен турнир за мъже по 

волейбол, писмо от рекламна агенция „Медия клуб“ ООД за закупуване на Златен пакет 

при излъчване на Турнира и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и 



 

комуникации“, Управителният съвет дава съгласие „Еврофутбол“ ООД, клиент на 

Рекламна агенция „Медия клуб“ ООД да закупи Златен пакет за Олимпийския 

квалификационен турнир за мъже по волейбол, като един бонусен клип от срещата между 

отборите на Египет – Пуерто Рико по програма „БНТ3“ да бъде преместен в срещата 

между Бразилия – България по програма „БНТ1“, както и една спонсорска заставка от 

предвидените в пакета бонуси да бъде преместена от срещата между Бразилия – Пуерто 

Рико по програма „БНТ3“ в срещата между Бразилия – България по програма „БНТ1“. 

 9. Във връзка с докладни записки от Ръководителя на РТВЦ Варна с предложение 

за сключване на договор с Община Варна за изпълнение на проект „Опера на открито“, 

финансиран от фонд „Култура“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и 

Директора на дирекция „Правна“ за предоставяне на телевизионно време за излъчване на 

анонсиращи клипове за концертите организирани от Община Варна, Управителният съвет 

дава съгласие за сключване на договор между БНТ и Община Варна.  

10. Управителният съвет обсъди предложение от Камара на архитектите в България 

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

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

HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на 

програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, 

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

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

на церемония по връчване на Българските архитектурни награди 2019 година. 

11. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ, утвърждава Ценова листа и Общи условия за продажба на 

аудио-визуални произведения от телевизионния фонд на БНТ в сила от 15 юли 2019 

година. 

12. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа” за 

корекция на бюджета на БНТ към 30.06.2019 година, Управителният съвет с оглед 

актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетните 

данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ. 

13. Във връзка с ДР №1/11.01.2018 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2019 година, Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно 

разпределение на бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

14. Във връзка с изтичане на 31.07.2019 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Даниела Михайлова Димитрова на длъжност Делегиран продуцент регионални 

новини в направление „Програма“, продуцентско направление „Новини и спорт“, 

Регионален телевизионен център Русе и предложение на Ръководителя на РТВЦ Русе, 

Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и телевизията и във 

връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава продължаване на трудовия й 

договор за неопределено време. 


