
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 35 

от заседание проведено на 27.07.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Изпълнителния директор и 

протокол №25/14.07.2016 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема 

бюджет за реализация на документален филм с работно заглавие „Мост към Кристо“ с 

времетраене 27 минути, режисьор Любомир Печев, сценарий Евгения Атанасова-Тенева, 

оператор Недялко Данов, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Програма БНТ1”. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от Фондация „Аполония” 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 „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 Празници на изкуствата „Аполония 2016“, които ще се 

проведат от 1 до 10 септември 2016 година в град Созопол. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Божура АРТ” 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 „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 четири концерта от фестивала „Жълти павета“, който ще се 

проведе на 7 и 8 октомври 2016 година в театър „Българска армия“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация Канадска 

борба и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 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 Световно 

първенство по канадска борба за юноши, девойки, мъже и жени и хора с увреждания, 

което ще се проведе от 4 до 9 октомври 2016 година в град Благоевград. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска асоциация по 

минифутбол и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 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 излъчване на 

срещи от Европейското първенство по минифутбол, което ще се проведе от 21 до 28 август 

2016 година в Секешфехервар, Унгария. 

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

„Търговска“ за проведени преговори с Българска ски федерация по решение на УС, 



 

протокол №27/14.06.2016 година и дава съгласие за сключване на договор за придобиване 

на телевизионни права за излъчване на Световните купи по ски и сноуборд за сезон 

2016/2017 година и сезон 2017/2018 година. 

7. 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 и.д.Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“, Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство 

на ХХIV издание на Международен филмов фестивал „Любовта е лудост”, който ще се 

проведе от 26 август до 4 септември 2016 година. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера - Пловдив 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 медийно партньорство 

на традиционния оперен фестивал Opera Open, който ще се проведе от 18 юни до 30 

септември 2016 г. в Античния театър в град Пловдив. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Изпълнителна агенция 

„Национален филмов център“  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 34-то издание на фестивала на българския игрален филм „Златна 

роза 2016”, който ще се проведе в периода от 19 до 25 септември 2016 година в град Варна 

и 23-то издание на фестивала за българско документално и анимационно кино „Златен 

ритон”, който ще се проведе в периода от 3 до 9 декември 2016 година в град Пловдив. 

10. Във връзка с писмо от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” за 

излъчване на клип за популяризиране на бакалавърските и магистърските програми на 

учебното заведение през 2016 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 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. 

 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 юни 2016 

година. 

 12. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени от протокол №21/11.05.2016 година до протокол №30/30.06.2016 

година. 

 

 


