
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 36 

от заседание проведено на 08.07.2015 година 
 

1. Във връзка с предложение от изпълнителния продуцент на „Детска Евровизия 

2015“, Управителният съвет одобрява представения проект на договор между БНТ и 

Европейският съюз за радио и телевизия (European Broadcasting Union, EBU) за 

организиране и провеждане на Конкурса за детска песен на Евровизия в град София на 21 

ноември 2015 година. 

 2. Управителният съвет обсъди протокол №9 от 1 юли 2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

Конкурса за детска песен на Евровизия 2015 година, бюджет за реализация на 

съпътстващите програми на Конкурса за детска песен на Евровизия и допълнителни 

разходи за проекта „Надиграй ме“.  

3. Управителния съвет обсъди предложение от Програмния директор и дава 

съгласие за сключване на договор с фирма Gio Forma Studio за изработване на проекти за 

дизайн на сцената и логото на Конкурса, който ще се проведе на 21 ноември 2015 година в 

град София.  

4.1. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 26.06.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и приема представените проекти за реализация на 

документалните филми -„Дарители и филантропи” – РТВЦ Русе - първа и втора част с 

времетраене по 27 минути, „От трите страни на Осогово” - РТВЦ Благоевград с 

времетраене 27 минути, „Една несбъдната мечта” - РТВЦ Благоевград с времетраене 27 

минути и „Да построиш чешма”- РТВЦ Благоевград с времетраене 20 минути, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „БНТ Свят и региони”. 

4.2. Управителния съвет обсъди протокол №13 от 01.07.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец май 2015 година на излъчените 

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

4.3. Управителния съвет обсъди протокол №15 от 26.06.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и одобрява участието на БНТ в реализацията на  

документалния филм „С глава в стената” за актьора Андрей Баташов с времетраене 54 

минути, сценарист Велислава Дърева, режисьор Антони Цанев и оператор Делян Георгиев, 

изпълнителен продуцент филмова къща „Ветрогон БГ” ЕООД, съгласно чл.77 от 

Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми, чрез 

предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Община Варна – Дирекция 

„Култура и духовно развитие“ и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор 

на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, Програмния директор, 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 концерти от програмата на Международния музикален 

фестивал „Варненско лято“ 2015, който ще се проведе в периода от 20 юни до 26 юли 2015 

година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Борислав Йоцов, Yotsov Clarinet 

Sextet и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, Главните координатори на Координационен 

център, 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 



 

музикалния проект „Еуфория“, който ще се състои на 2 и 3 август 2015 година в Студио 5 

на НДК. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Театрално-музикален продуцентски 

център Варна 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 медийно партньорство на шестото издание на 

„Опера в Летния театър“. 

8. Във връзка с промяна в датата на провеждане на Годишни награди за принос в 

изграждането на инфраструктурата на България и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Управителният съвет приема представеното от дирекция 

„Търговска“ ново планиране за излъчване на рекламните форми. 

9. Управителният съвет обсъди писмо от „Бюро Моко“ ЕООД с информация за 

отлагане турнето на формацията Manao Drums of China и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и отменя своето решение отразено в протокол 

№35/01.07.2015 година, т.6, като приема всички дейности по предложеното медийно 

партньорство да бъдат прекратени. 

10. Във връзка с писмо от Професионална гимназия по аудио, видео и 

телекомуникация „Александър Попов“ с молба за излъчване на информационен клип за 

приема на ученици по специалност „Радио и телевизионна техника” през новата учебната 

2015/2016 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 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, отговаря на посочените изисквания.  

11. 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 2015/2016 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 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, отговаря на посочените изисквания.  

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и дава съгласие за сключване на рамково споразумение за сътрудничество 

със Столична община при организиране на мини формат на надиграване на ръченица по 

време на празници в различни райони на град София. 

13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ за нерегламентирано използване на името на програма „БНТ2“ от 

интернет онлайн телевизия Direct tv и възлага на Директора на дирекция „Правна“ да 

изготви писмо до фирмата.  

14. Във връзка с писмо от Сдружение „Спринт Продакшън“ за невъзможност да 

поеме разходите на екипа на БНТ за създаване на репортажния филм за Международния 

фестивал на изкуствата „Свети Влас 2015”, Управителният съвет отменя свое решение, 

протокол №32/22.06.2015 година, т.2. 

15. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание 

за запис и излъчване на обръщение, по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Рамазан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният 

съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, 

т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и 

безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на Главния 

мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 16 юли 2015 година след 

емисията новини на майчин език, която е с начален час 16:10 часа по програма „БНТ1”.  



 

16. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Международна 

дейност, проекти и програми“, Управителният съвет одобрява представения проект на 

договор с Изпълнителна агенция по горите за излъчване на специализирани 

информационни рубрики за дейността в горския сектор.  

 17. Във връзка с писмо от Фондация „Тайм Екопроекти“ с молба за предоставяне на 

права за публична прожекция на документален филм в рамките на организирания ЕкоФест 

„Зелени идеи в действие“, който ще се състои в периода от 24 до 26 юли 2015 година в 

местността Узана, край град Габрово и становище от  Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна 

публична прожекция на документалния филм „Сърдити ледове“ от рубриката „В кадър“, 

произведен през 2015 година с автори: сценарист Цветелина Атанасова, режисьор Милан 

Кузов, оператори Цветелина Атанасова и Атанас Атанасов. 

 Ползвателят на аудио-визуалното произвадение следва: 

- да получи съгласието на носителите на авторски права за целите на публичната 

прожекция;   

- да заплати техническите разходи по презаписа на филма, съгласно Правилника за 

набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ. 

- по време на прожекцията да обозначи по подходящ начин БНТ като продуцент 

на използваното аудио-визуално произведение. 

 18. Във връзка с писмо от Народно читалище „Отец Паисий 1926” с молба за 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на кадри с участието на актьора 

Георги Черкелов за отбелязване на 85 годишнината от рождението му и становище от  

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

правата за използване на кадри с времетраене по 5 (пет) минути от следните 

аудиовизуални произведения: 

- „Макбет“ – телевизионен театър, произведен през 1978 година с автори: сценарист 

и режисьор Хачо Бояджиев, оператор Алеко Кузов; 

- „Георги Черкелов“ – интервю от рубриката „24 квадрата“, произведено през 2000 

година с автори: сценаристи – Светла Дамянова, Преслава Преславова и Люба Кулезич, 

режисьори Станислав Терзиев и Петър Данданов; 

- „На всеки километър“ – игрален филм - 9-та серия, произведена през 1969 година 

с автори: сценаристи – П.Вежинов, С.Бъчварова, К.Кюлюмов, Е.Константинов и Г.Марков, 

режисьори – Любомир Шарланджиев и Неделчо Чернев, оператор Емил Вагенщайн и 

композитори Атанас Бояджиев и Петър Ступел. 

 Ползвателят на кадрите следва да получи съгласието на носителите на авторски 

права за целите на публичната прожекция и заплати техническите разходи по презаписа на 

кадрите, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на 

материали от телевизионния архив на БНТ. 

 19. Във връзка с писмо от Изпълнителния директор на Българо-американска 

комисия за образователен обмен с молба за предоставяне на права за включване на кадри 

от изграждането на ж.к.Тракия в град Пловдив в дипломна работа на стипендиант по 

програма „Фулбрайт“ и становище от  Директора на дирекция „Правна”, Управителният 

съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за включване на кадри в 

дипломна работа при условията на свободно ползване, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗАПСП 

на следните аудио-визуални произведения от фонда на БНТ: 

- „Младите в архитектурата“ – филм, произведен през 1981 година, с времетраене 

27 минути и автори: сценарист Елена Толева, режисьор Надя Михайлова и оператор Петко 

Казаков; 

- „Строителството – площадка за експерименти“ – филм, произведен през 1982 

година, с  автори: сценарист Иван Дионисиев, режисьор Ваня Георгиева и оператор 

Николай Пенчев; 



 

- „ Хармонично изграждане на жилищната среда“ – очерк, произведен през 1981 

година, с времетраене 27 минути и автори: сценарист Тодор Кръстев, режисьор и оператор 

Йордан Йорданов. 

Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва да заплати техническите 

разходи по презаписа на кадрите от аудио-визуалните произведения, съгласно Правилника 

за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ и по време на прожекцията да обозначи по подходящ начин БНТ като продуцент на 

използваните аудио-визуални произведения. 

 20. Управителният съвет приема за сведение доклада за дейността в дирекция 

„Вътрешен одит“ за периода от 01.01.2015 година до 30.06.2015 година и предложенията 

за развитие на дейността по вътрешен одит за следващия отчетен период.  

21. Управителният съвет приема мотивите в докладна записка от Директора на 

дирекция “Финансово-стопанска“ за отдаване под наем на Помещение /ателие пластмаси/ 

в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111 и 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 повторна процедура за провеждане на търг с тайно 

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

предоставен за управление на БНТ. 

22. Управителният съвет приема мотивите в докладна записка от Директора на 

дирекция “Финансово-стопанска“ за отдаване под наем на Помещение /ателие железари/ в 

Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111 и 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 повторна процедура за провеждане на търг с тайно 

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

предоставен за управление на БНТ. 

23. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” с предложение за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване 

под наем на две помещения с площ от 30 кв.м. в РТВЦ Русе, 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 чл.13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост дава съгласие за провеждане на търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на част от недвижим имот, публична държавна собственост, 

предоставен за управление на БНТ в административната сграда на РТВЦ Русе, 

ул.“Цариброд“ №4. 

24. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

Директора на дирекция „Техника и технологии“ за необходимостта от доставка на видео 

стени за универсален декор за АСК1 и АСК3, Управителният съвет на основание чл.7, 

ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от 

Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и 

чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита 

процедура с предмет: „Доставка на два броя видео стени изградени от множество дисплеи” 

и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за 

провеждане на обществената поръчка.  

 25. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ 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 дирекция „БНТ Свят и 

региони“, считано от 01.08.2015 година. 

 


