
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от заседание проведено на 29.08.2017 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по ски и 

становища 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”, 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 придобиване на права за излъчване 

на Световната купа по сноуборд Банско`2018 година, която ще се проведе от 25 до 28 

януари 2018 година. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Старт“ и становище 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 документален филм за концерта „Надмощие на духа“, който 

ще се състои на 02.09.2017 година в град Велинград. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „XX-Триола-Квинтола“ 

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 концерт „Музика под звездите“ от фестивала „Фортисимо 

Фест 2017“, който ще се състои на 10.09.2017 година на откритата сцена пред Народен 

театър „Иван Вазов“.  

 4. Управителният съвет обсъди предложение от ансамбъл „Чинари“ 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 музикално-танцовия спектакъл „Мистичен ритъм“, който ще 

се проведе на 28.11.2017 година в зала 1 на НДК. 

5. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за 

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

празник Курбан 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 проф. 



 

Недим Генджев – председател на Висшия духовен съвет на 31 август 2017 година по 

програма „БНТ1”, според програмните възможности.  

6. Във връзка с писма от „Адриа филм интернешънъл“ ЕООД с предложение за 

копродуцентско участие на БНТ чрез предоставяне на архивни кадри в реализацията на 

документалния филм „Гласът, който вае“ с работно заглавие „Рицарят на Операта“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ 1“, Управителният съвет с 

оглед, че тематиката на филмовия проект е свързана с живота и творчеството на 

забележителния български изпълнител Никола Гюзелев, дава принципно съгласие за 

участие на БНТ в реализацията на документалния филм „Гласът, който вае“ с работно 

заглавие „Рицарят на Операта“ и автори: режисьор Олег Ковачев и сценаристи Анна 

Мария Гюзелева и Олег Ковачев чрез предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ.  

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ 

съвместно с продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ 

да внесат в Бюджетната комисия по филмопроизводство предложение с конкретните 

условия за участие на БНТ в копродукцията, съгласно чл.77 от Правилника за реда и 

условията за продуциране и копродуциране на филми в БНТ. 

 7. Във връзка с писмо от г-н Георги Икономов, Кмет на Община Банско с молба за 

излъчване на клип за популяризиране на Третия фестивал Балкан Банско Фест, посветен 

на балканската музика, култура, дух и традиции, който ще се проведе на 1 и 2 септември 

2017 година и становище 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 предоставяне на телевизионно 

време 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.  

 8. Във връзка с писмо от г-н Камен Балкански, Изпълнителен директор на ИА 

„Национален филмов център“ с молба за увеличаване броя на излъчване на клипове за 

популяризиране на фестивалите „Златна роза“ и „Златен ритон“ и становище Директора на 

дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед, 

че ИА „Национален филмов център“ е отстъпила на БНТ неизключителни права за 

излъчване на анимационни филми с общо времетраене над 600 минути и е съдействала в 

качеството си на носител на продуцентски тв права в реализацията на проекта „Лачените 

обувки на българското кино – анимационни филми“ дава съгласие за промяна в решение 

на УС, протокол №32/21.07.2017 година, т.10, като одобрява да бъде предоставено 

телевизионно време за допълнително излъчване на общо по 10 (десет) клипа за 

фестивалите „Златна роза“ и „Златен ритон“, 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.  

9. Във връзка с писмо от Община Костинброд с молба за предоставяне на права за 

безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по 

време на честване на празника град Костинброд и становище от Директора на дирекция 

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

публична прожекция с некомерсиална цел на игралния филм „Корави старчета“, 

произведен през 2011 година с времетраене 86,00 минути и автори: сценарист – Симон 

Шварц, режисьори – Пламен Масларов и Ивайло Пенчев, оператор – Ивайло Пенчев и 

композитор – Кирил Илиевски. 

Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва: 

- да получи съгласието на носителите на авторски права на филма 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; 



 

- да обозначи БНТ за продуцент по обичайния за това начин при прожекцията на 

филма. 

10. Във връзка с писмо от Председателя на Български земеделски народен съюз с 

молба за предоставяне на права за тиражиране с некомерсиална цел на документалния 

филм „Враг №1 – Никола Д.Петков на носител DVD, които ще се разпространяват 

безплатно в страната и чужбина с цел популяризиране на делото на Никола Петков, 

декларация за съгласие от режисьора и сценариста на филма Драголюб Гаджев и 

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

безвъзмездно предоставяне на правата за тиражиране с некомерсиална цел на носител 

DVD в 1000 екземпляра на документалния филм „Враг №1 – Никола Д. Петков“, 

произведен през 1994 година с времетраене 56,40 минути и автори: сценарист и режисьор 

– Драголюб Гаджев и оператор – Николай Марков. 

Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва: 

- да предостави декларация за съгласие от наследниците на оператора Николай 

Марков. 

- да обозначи БНТ като продуцент на филма върху всеки възпроизведен екземпляр 

по обичайния за това начин.  

11. Във връзка с писмо от ПК „Еф Хикс Камера” ЕООД  за предварително 

сключване на договор за 2018 година на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция 

„Търговска“ с предложение за продължаване срока на договора и запазване на 

предоставените обемни отстъпки за рекламодатели при излъчване на двата модула на 

външната продукция, Управителният съвет отлага вземането на решение за продължаване 

действието на договора и възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ да 

проведе преговори с „Еф Хикс Камера” ЕООД. 

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и с оглед възстановяването в своя формат на информационната емисия 

„По света и у нас“ от 8:00 до 9:00 часа в събота и неделя, одобрява последните два броя от 

предаването „Пътеки“ да бъдат излъчени на 29 септември и 6 октомври 2017 година 

(петък) от 11:30 часа по програма „БНТ1“. 

 13. Решението по точката не е публично. 

 14. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време, 

приходи от продажба на реклама и спонсорство и изпълнение на бюджета на дирекция 

„Търговска“ през месец юли 2017 година. 

15. Във връзка с приетата Маркетинг стратегия  за популяризиране на вътрешната 

телевизионна продукция на БНТ за 2017 година и предложение от Директора на дирекция 

„Търговска“, Управителният съвет одобрява да бъде сключен договор с „Икономедиа“ АД. 

16. Във връзка с възникнала промяна в програмата и излъчването на Европейското 

първенство по волейбол и преките предавания от Световното първенство по художествена 

гимнастика и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска“, Управителният 

съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип при излъчване на първенствата по 

програма „БНТ2“. 

17. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“ по решение на УС, протокол №25/08.06.2017 година, т.4 за 

реализираните игрални и документални филми в условията на „копродукция“ и 

„предварителна откупка на права за излъчване (присейл)“ в периода от 2000 година до 

2016 година.  

 18. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

промяна в програмната схема свързана с увеличаване на времетраенето на предаването 

„Здравето отблизо“, считано от 18.09.2017 година, поради неподновяване на договора за 

закупуване на следващите епизоди от телевизионния сериал „Дързост и красота“, 



 

Управителният съвет отлага разглеждането на предложението за следващо заседание като 

изисква от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да внесе и други варианти за промяна 

в програмната схема на „БНТ1”. 

 19. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“ за 

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекцията 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 на БНТ дава съгласие за промяна в 

длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“, считано от 01.09.2017 

година. 

20.1. Във връзка с подадена лична молба от Вяра Анкова за освобождаване от 

длъжността “директор“ на дирекция „Информация“, Управителният съвет на основание 

чл. 62, т.14 от Закона за радиото и телевизията, чл.325, ал.1 от Кодекса на труда и съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на трудовия 

договор на Вяра Константинова Анкова на длъжност „директор” на дирекция 

„Информация“ по взаимно съгласие, считано от 1 септември 2017 година.  

20.2. Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Вяра Анкова на длъжност 

„директор“ на дирекция „Информация“ и с цел осигуряване на оперативното ръководство 

на дейността на дирекцията, 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 списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Даниел 

Цветков Чипев да изпълнява длъжността „директор” на дирекция „Информация”, считано 

от 01.09.2017 година до назначаване на титуляр. 

20.3. Във връзка с подадена лична молба от Бойко Василев за освобождаване от 

длъжността “главен продуцент“ на продуцентски център “Актуални програми“ в дирекция 

„Информация“ и преназначаването му на друга длъжност, 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 списъка на ръководните длъжности в 

БНТ дава съгласие за освобождаване на Бойко Василев Петров от длъжност „главен 

продуцент” на продуцентски център “Актуални програми“ в дирекция „Информация“, по 

взаимно съгласие, считано от 1 септември 2017 година.  

 


