
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от заседание проведено на 08.08.2019 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 30 юли 2019 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява бюджети за реализация на 6 

филма от документалната поредица „Отворени досиета“ – сезон 3, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Програма БНТ1“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Интелиджънт мюзик“ и становище 

от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния 

координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на 

дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за 

излъчване на готов музикален проект „Sorcery Inside“ – Live in Sofia. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №26/30.05.2019 година, т.3, 

Управителният съвет обсъди полученота ново писмо от Изпълнителния директор на Нов 

български университет и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване 

на заключителния концерт на международния майсторски клас на Райна Кабаиванска, 

който ще се състои на 29.09.2019 година в Софийската опера и балет. 

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

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“,  и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“,  

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, 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.  

5. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“, 

Управителният съвет дава съгласие за промяна в лятна програмна схема на „БНТ1” за 

периода от 10 август до 8 септември 2019 година, както следва: 

 Отпада от излъчване сутрешната информационна емисия „По света и у нас“ от 

08:30 до 09:00 часа в събота и неделя. 

 Регионалните новини, създадени от телевизионните центрове на БНТ с 

времетраене по пет минути за всеки център да се излъчват в обедната информационна 

емисия „По света и у нас“ от 12:00 до 12:30 часа, като в събота да се излъчват регионални 

новини от РТВЦ Варна и РТВЦ Благоевград, а в неделя от РТВЦ Пловдив и РТВЦ Русе.  

6. 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 „Информация“ и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от 

Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 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. д-р Недим Генджев 

– председател на Висшия духовен съвет на 10 август 2019 година, с продължителност до 1 

минута, след информационната емисията „По света и у нас“, с начален час около 12:30 

часа по програма „БНТ1”.  



 

7. Във връзка с писмо от Изпълнителния директор на Първа САГБАЛ „Св. София“ 

за медийно партньорство на информационна и профилактична кампания за борба с рака на 

гърдата, която ще се състои през месец октомври 2019 година и становище от Директора 

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

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на информационен клип за 

кампанията, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на 

посочените изисквания. 

8. Във връзка с писмо от „Док енд фиш“ ООД с молба за предоставяне на право за 

безплатна публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по 

време на Международния фестивал на документалния исторически филм DOCK и 

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

предоставяне на правата за еднократна безплатна публична прожекция на следните аудио-

визуални произведения: 

- „Мечтата Еверест“ – документален филм, произведен през 2014 година с 

времетраене 53,36 минути и автори: сценарист – Благовеста Такова и режисьор – Николай 

Стоянов; 

- „Гена Димитрова“ – документален филм, произведен през 1984 година и автори: 

сценарист и режисьор – Рангел Вълчанов, оператор – Радослав Спасов, произведен от 

СИФ по поръчка на БНТ. 

Ползвателят на аудио-визуалните произведения, следва: 

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

публичната прожекция, като представи на БНТ копие от декларациите за съгласие; 

- да заплати необходимите разходи за презаписа и публичната прожекция на 

филмите, съгласно Ценовата листа и Общите условия за продажба на материали от 

телевизионния фонд на БНТ.  

9. Управителният съвет обсъди предложение от Изпълнителния директор на 

Национален филмов център и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации”, Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия 

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

37-мия Фестивал на българския игрален филм „Златна роза 2019”, който ще се проведе в 

периода от 27 септември до 4 октомври 2019 година в град Варна и 26-тия Фестивал за 

българско документално и анимационно кино „Златен ритон”, който ще се проведе в 

периода от 29 ноември до 6 декември 2019 година в град Пловдив. 

10. Във връзка с предложение на Генералния директор за промяна в условията за 

закупуването на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ създадена от независимия 

продуцент „Еф Хикс Камера“ ЕООД, Управителният съвет дава съгласие за промяна в 

договорените ценови условия, считано от 09.09.2019 година. 

11. Във връзка с промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ 

и предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на 

основание чл. 19, ал. 1 от Вътрешните правила за работната заплата в БНТ определя нов 

лимит за допълнително месечно материално стимулиране на служителите от променени 

структурни звена, считано от месец юли 2019 година. 

12. Във връзка с изтичане на 10.08.2019 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Станислав Александров Пенович на длъжност 

Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на основание на 

основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в 

БНТ приема трудовия му договор да не бъде прекратен в изпитателния срок и да 

продължи действие до 10.02.2020 година. 



 

13. Във връзка с писмо от Областния управител на област Габрово за медийно 

партньорство на Националните чествания на Шипченската епопея и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Информация“, 

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

Управителният съвет  на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за 

излъчване на информационен клип за популяризиране на Националното честване на 

Шипченската епопея, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от 

Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа търговска информация и 

отговаря на посочените изисквания.   

14. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ за реализиране на предаване по повод 60-годишнината на телевизията, 

което има за цел да припомни на телевизионните зрители за знакови телевизионни 

продукции на БНТ, създадени през годините, лицата на любими телевизионни водещи, 

актьори, певци и обществени фигури съхранени в богатия телевизионен фонд на 

телевизията, и одобрява реализацията на проекта с работно заглавие „БНТ на 60“. 

 

 


