
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 37 

от заседание проведено на 10.07.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и становище от 

Програмен директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за 

заснемане и излъчване на церемония по връчване на Наградите на Столична община за 

ярки постижения в областта на културата на творци от София.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Международен балетен 

конкурс – Варна“ и становище от Програмния директор, и.д.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 „Маркетинг 

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

„Икономическа”, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за 

заснемане и излъчване на Международния балетен конкурс. 

3. Във връзка с предложение от г-жа Ива Дойчинова и докладна записка от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Фондация 

„Българска памет“ за реализиране на кратки телевизионни форми, за номинираните 

съвременници в проекта „Будител на годината“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Балпекс“ ООД и становище от 

Програмния директо, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.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 „Маркетинг и комуникации”, 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икомомическа”, и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на церемония по 

награждаването от Национален конкурс „Сграда на годината 2018“.  

5. Във връзка с писмо от Българска федерация по волейбол и становище от 

Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.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 

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

„Икономическа”, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за 

придобиване на телевизионни права за заснемане и излъчване на Световното първенство 

по волейбол /мъже/, което ще се проведе от 9 до 30 септември 2018 година в България и 

Италия. 



 

 6. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 1 от Общите условия за 

излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ утвърждава цени за 30 секунден 

рекламен клип, рекламни пакети, обемни отстъпки и бонуси за рекламодатели при 

излъчване на Световното първенство по волейбол за мъже. 

 7. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 1 от Общите условия за 

излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ утвърждава цени за 30 секунден 

рекламен клип, екранен надпис, пакети и отстъпки за рекламодатели при излъчване на 

футболните срещи от Лига Европа, сезон 2018-2019 година. 

 8. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец май 2018 година. 

9. Във връзка с докладна записка от Програмния директор, Управителният съвет 

обсъди протокол от работата на Комисия, назначена със Заповед  №РД-10-148/04.04.2018 

година за разглеждане и оценка на предложения за нови вътрешни предавания, участвали 

в обявения конкурс на БНТ през 2018 година и приема информацията за класираните 

проекти. 

 10. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 03/2018 година за извършен одитен 

ангажимент за увереност на политиката за защита на личните данни и личната 

неприкосновеност в БНТ и процеса по адаптирането й в съответствие с новите нормативни 

изисквания в областта на защитата на личните данни Регламент 2016/679 (Общ регламент 

за защита на данните) в сила от 25 май 2018 година, Управителният съвет приема за 

сведение предоставения доклад и възлага на Директора на дирекция „Правна“ и Директора 

на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да предприемат съответните действия за 

изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад. 

11. Решението по точката не е публично. 

 12. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, 

ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Икономическа“, 

считано от 16.07.2018 година. 

13. Решението по точката не е публично. 

14. Във връзка с писмо от Инициативен комитет за честване на 197-годишнина от 

героичната смърт на Индже войвода с молба за предоставяне на права за публична 

прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирано 

честване на 14 юли 2018 година в с.Попово, община Болярово и становище от Директора 

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

безплатна публична прожекция на телевизионния очерк „Стоян – Индже войвода“, 

произведен през 1985 година, с времетраене 15,50 минути и автори: сценарист – Тоня 

Кирова, режисьор – Бистра Бодурова, оператор – Румен Смилевски. 

 

 


