
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 34 

от заседание проведено на 03.08.2017 година 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №26 от 26 юли 2017 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема бюджет за реализация на 

документален филм с работно заглавие „Късна репетиция“ за актрисата Мария Стефанова, 

с времетраене 27 минути и с автори: сценарист и режисьор Юрий Дачев, оператор Анна 

Андреева от поредицата „Съвременници“, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„БНТ Свят и региони“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №27 от 26 юли 2017 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема бюджети за реализация на 4 броя 

документални филми - „Млечният път“, „Завръщане в образа“, „Мореплавателят, който 

сбъдна мечтата си“ и „Странник в лазура“, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„БНТ Свят и региони“. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 31.07.2017 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява проектобюджета за участие на 

БНТ в проект ЕП 202ПЕТ. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, 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 по повод 70-годишнината на актьора Рашко 

Младенов, който ще се състои на 01.10.2017 година в зала „България“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от дует „Ритон“ и становище 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, 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 „40 години музика и любов“, който ще се 

състои на 18.10.2017 година в зала 1 на НДК. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Общински драматичен театър 

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

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

осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, Главния 

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

производство“, 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 церемония по връчване на Национални награди за актьорско 

майсторство „Любимец 13“, която ще се състои на 17.10.2017 година в град Димитровград.  

7. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на младежта и 

спорта и становище 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 



 

„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор 

за заснемане и излъчване на „Концерт – хепънинг“ по повод Международния ден на 

младежта, който ще се състои на 12 август 2017 година в град Варна. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от трио „Акустична версия“ и 

становище 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 

„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор 

за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готов филм-концерт на Милчо 

Левиев и трио „Акустична версия“. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Издателство за българска 

литература „Лексикон“ ООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

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

и.д.Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ 

и дава съгласие за медийно партньорство на Конкурс за исторически роман. 

10. Във връзка с писмо от „АГИТПРОП“ ООД с предложение за копродуцентско 

участие на БНТ в международния документален проект „Окупация 1968“ – 5 броя филми 

по 26 минути и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ 1“, 

Управителният съвет в съответствие с чл.18, ал.4 от Правилника за реда и условията за 

продуциране и копродуциране на филми в БНТ и с оглед, че тематиката на филмовия 

проект е свързана с отбелязването на 50-та годишнина от събитията в Чехословакия през 

1968 година, дава съгласие за участие на БНТ в реализацията на българския документален 

филм с работно заглавие „Ненужен герой“ на режисьора Стефан Командарев.  

11. Във връзка с писмо от „Малък градски театър „Зад канала“ с предложение за 

заснемане на спектакъла „Балкански синдром“ от Станислав Стратиев, постановка на 

Мариус Куркински, докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ 1“ и 

протокол на Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет в 

съответствие с чл.18, ал.4 от Правилника за реда и условията за продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ и с оглед, че представлението е играно над 200 пъти при 

голям зрителски интерес, дава съгласие БНТ да заснеме театралния спектакъл „Балкански 

синдром“ на театър „Зад канала“.  

 12. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 03/2017 година за извършен одитен 

ангажимент за увереност относно състоянието на вътрешния контрол в производствен 

център „Реализация – Програма“ към дирекция „ТВ Производство“ в БНТ за периода от 

01.01.2016 година до 31.12.2016 година и докладна записка от Директора на дирекция 

„Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад и 

възлага на и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ да предприеме съответните 

действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад. 

 13. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 04/2017 година за извършен одитен 

ангажимент за увереност на състоянието на системите за финансово управление и контрол 

в направление „БНТ Мултимедия“ в БНТ за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 

година и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният 

съвет приема за сведение предоставения доклад и възлага на и.д. Ръководителя на 

направление „БНТ Мултимедия“ да предприеме съответните действия за изпълнение на 

дадените препоръки в окончателния доклад. 

 14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“, относно изявено желание от страна на консултантска компания „Оливър 

Уаймън“ да подкрепи с целево финансиране кампанията „Да съхраним българския дух“ и 

дава съгласие за сключване на договор. 

     15. Във връзка с обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим 

имот, публична държавна с площ от 2 422 кв.м. с обект „Открит паркинг и кабина за 



 

охрана“ (след изграждането му), НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111 и докладна 

записка от Директора на дирекция “Финансово-стопанска“ с информация за неявяване на 

кандидати за участие в първия търг и предложение за провеждане на повторен търг с 

намалена първоначалната наемна цена с 20 на сто спрямо първия търг, Управителният 

съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 

от Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната 

собственост дава съгласие за стартиране на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост, 

предоставен за управление на БНТ, при условия и ред определени с чл.13, ал.5 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

  16. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”  за 

необходимостта от абонаментно поддържане на внедрени програмни продукти в БНТ, 

Управителният съвет на основание Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла 

на обществените поръчки в БНТ и чл.79, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на Интегрирана система за 

управление на човешки ресурси „Аладин“, като одобрява проекта на документация за 

провеждане на процедурата. 

 17. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”  за 

необходимостта от абонаментно поддържане на внедрени програмни продукти в БНТ, 

Управителният съвет на основание Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла 

на обществените поръчки в БНТ и чл.79, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки дава 

съгласие за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Абонаментно поддържане на ПП „Конто 66“, като 

одобрява проекта на документация за провеждане на процедурата. 

 18. Във връзка с писмо от ПК „Сърпентайн“ ООД с информация за промяна във 

финансовия план на игралния филм „Възвишение“ и докладна записка от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1” и Директора на дирекция „Търговска” с предложение за 

предоставяне на маркетингови активности за популяризиране на публичния показ на 

филма, с цел запазване на дяловото участие на БНТ в реализацията на игралната 

копродукция, Управителният съвет дава съгласие за излъчване на клипове промотиращи 

екранния показ на филма „Възвишение“ и одобрява промяна в общия бюджет на филма. 

 19. Във връзка с настъпили промени  в Кодекса на труда, Наредбата за работото 

време, почивките и отпуските и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и докладна 

записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция 

„Административна“, Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 

от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава 

Вътрешни правила за дейността на отдел „Управление на човешките ресурси“. 

Настоящите правила влизат в сила от датата на взетото решение. 

 20. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и 

становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” съгласувано от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция 

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

телевизията и чл.7, ал.1 т.6 от Правилника за организацията и дейността на Управителния 

съвет одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“, 

считано от 15.08.2017 година. 

 21. Във връзка с изтичане на 05.09.2017 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Денка Желязкова Кутина на длъжност „началник 

отдел“ на отдел „Управление на човешки ресурси“ към дирекция „Административна“ и 

предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на 



 

дирекция „Административна“, Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за 

радиото и телевизията, във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за 

продължаване на трудовия й договор до изтичане на едногодишния срок. 

22. Във връзка с писмо от Христо Христозов – програмен директор на Дом на 

киното с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на филма 

„Един киноман в началото на века“ от фонда на БНТ във връзка с отбелязване на 70-

годишнината на кинокритикът Георги Ангелов и становище от Директора на дирекция 

„Правна”, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за 

безплатна публична прожекция на филма „Един киноман в началото на века“, произведен 

през 2005 година с времетраене 30,00 минути и автори: сценарист Боряна Матеева, 

режисьор Петър Одаджиев и оператор Емил Пенев. 

 


