
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 39 

от заседание проведено на 08.09.2017 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет одобрява частична промяна в програмната схема на „БНТ1” 

считано от 18.09.2017 година до влизане на коледно-новогодишната програма за 2017/2018 

година, както следва: 

  - Сутрешният слот „Денят започва с култура“ увеличава времетраенето си с 30 

минути с програмна позиция за излъчване в дните от понеделник до петък в часовия пояс 

от 09:15 до 11:00 часа. 

 - Предаването „Здравето отблизо“ променя началния час на излъчване в дните от 

понеделник до петък от 11:00 часа. 

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

Свят и региони“ и взе следните решения: 

- Одобрява програмна схема на „БНТ2“, считано от 18.09.2017 година до влизане на 

коледно-новогодишната програма за 2017/2018 година с включени три нови рубрики 

„Културни адреси: София, Европа“ – 10 епизода по 25 минути с програмна позиция за 

излъчване в събота от 18:35 часа /първо излъчване на 14.10.2017 г./, „Съвременници“ – 

втори сезон с програмна позиция в понеделник от 21:45 часа /първо излъчване от месец 

октомври/ и „На опера с БНТ2“ производство на РТВЦ Пловдив с програмна позиция един 

път месечно, всеки последен вторник от 21:45 часа. 

- Одобрява програмна схема на „БНТ Свят“, считано от 18.09.2017 година до 

влизане на коледно-новогодишната програма за 2017/2018 година. Схемата да бъде 

съобразена с програмната схема на „БНТ1“, съгласно взетото решение на Управителния 

съвет по точка 1 от настоящия протокол. 

3. Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ HD“ за периода от 

18.09.2017  година до влизане на коледно-новогодишната програма за 2017/2018 година. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Детско-юношески танцов ансамбъл 

„Пламъче“ 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 детския фолклорен събор „Минало в 

бъдещето“, който ще се проведе на 22 и 23 септември 2017 година в село Ковачевица. 

5. Във връзка с писмо от SOS Детски селища в България за медийно партньорство 

на кампанията „Сам срещу стената“ и излъчване на клип за привличане на SOS приятели - 

дарители за набиране средства за подпомагане на деца загубили подкрепата на своите 

родители и деца в риск да я загубят и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Търговска”, 

и.д.Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ 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 за кампанията „Сам срещу 

стената“, 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.   

 6. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони” и дава съгласие БНТ с изпълнител дирекция „БНТ Свят и региони” да 



 

кандидатства за финансиране по Програма „Култура” на Столична община в направление 

1 „Творческа София“, Програма 3: „Визуални изкуства“ с проект от десет документални 

филма с времетраене по 15 минути, който е продължение на реализираните вече десет 

филма по тази програма и има за цел да запознае телевизионните зрители с историята и 

дейността на културно-информационните центрове към посолствата на държавите от 

Европейския съюз и за представяне на София като столица на Председателството на 

Съвета на Европейския съюз. 

 7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие да бъде организиран втори етап на кампания „Да съхраним 

българския дух“ под наслов „Прозорец към Родината“, която е насочена към българските 

ученици между 7 и 15-годишна възраст, живеещи в България и чужбина и провеждане на 

конкурс за написване на есе на тема „Аз съм българче“ с изискването есето да е в 1337 

знака, броят на годините от създаването на Българската държава. 

8. Във връзка с писмо от Асоциация на българските авиокомпании и Съюза на 

ветераните от българската гражданска авиация с молба за ползване на архивни кадри от 

фонда на БНТ, с цел включването им в документален филм за историята на българската 

гражданска авиация и докладна записка от Директора на дирекция „Правна” и Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на 

правата за ползване на архивни кадри от информационни материали с общо времетраене 2 

минути и 49 секунди, които да бъдат включени в документален филм за българската 

гражданска авиация. Срещу предоставените права за използване на архивните кадри, 

ползвателят да предостави на БНТ безвъзмездно права за многократно излъчване на филма 

в програмите на БНТ и за максимално допустимия от закона срок. 

9. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска“ за промяна 

в собствеността на „Радио ФМ-Плюс“ ЕАД и прехвърляне на лицензията му на „Оберон 

Радио Макс“ ЕООД, съгласно решение на Съвета за електронни медии, Управителният 

съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №24/01.06.2017 година, т.8, 

като одобрява договора да бъде сключен с „Оберон Радио Макс“ ЕООД за предоставяне на 

радио и интернет реклама във всички собствени медийни платформи. 

10. Във връзка с писмо от Директора на музей „Васил Левски“, град Карлово с 

молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуални 

произведения от фонда на БНТ по време на отбелязване на 180-годишнината от 

рождението на Апостола на свободата Васил Левски  в град Карлово и становище от 

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

правата за публична прожекция с некомерсиална цел в залите на музея на три аудио-

визуални произведения и възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да извърши 

подбор за конкретните заглавия, които да бъдат предоставени на музей „Васил Левски“. 

11. Във връзка с писмо от Министъра на вътрешните работи и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Информация“ 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, за ползване на детските колани в рамките на 

кампанията на МВР за „Безопасност на движението“, 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. 

12. Управителният съвет възлага на Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция 

„Правна“ съвместно да изготвят доклад за сключените договори за лицензиране на права 

за излъчване на спортни събития, филми и сериали в програмите на БНТ. 


