
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 41 

от заседание проведено на 20.09.2017 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет приема за сведение програмната схема на „БНТ Свят” 

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

година. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Пиано Екстраваганца” 

за заснемане и излъчване на концерти от фестивала „Пиано Екстраваганца”, който ще се 

проведе от 25 септември до 6 октомври 2017 година в Аулата на СУ „Св.Климент 

Охридски“, в Софийска опера и балет и в  залата на Централния военен клуб в София  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 да бъде заснет само 

концерта за закриване на фестивала с участието на Веселина Кацарова, мецосопран и 

Людмил Ангелов, пиано на 6.10.2017 година. Управителният съвет възлага на Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“ да внесе ново предложение за заснемане на посочения 

концерт. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Баскетболен клуб „Рилски 

спортист“ - Самоков и становище 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 заснемане и излъчване на домакинските срещи на отбора в европейския клубен турнир – 

„ФИБА Купа Европа“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Професионален баскетболен клуб 

„Лукойл Академик“ ЕАД и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 

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 домакинските срещи на 

отбора в европейския клубен турнир – Шампионска лига/„ФИБА Купа Европа“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение с нестопанска цел 

„Асарел България Оупън“ за отстъпване на право за излъчване на репортажен филм 

„Дмитрий Овчаров – властелинът на Панагюрище“ 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”, Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и 



 

дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път 

на готово аудио-визуално произведение. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Бранд Медия България“ ЕООД 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 церемонията по връчване на наградите „Кмет на годината 

2017“, която ще се проведе на 27 октомври 2017 година в „София Тех Парк“, зала в 

Иновационен форум „Джон Атанасов“. 

 7. Управителният съвет предложение от Сдружение „Международен фестивал на 

планинарския филм” и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 

Ръководителя на направление „БНТ HD”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за 

медийно партньорство на Международния фестивал на планинарския филм „Банско Филм 

Фест 2017“, който ще се проведе от 22 до 26 ноември 2017 година. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Ива Дойчинова за съвместна 

реализация на 10 кратки видеоматериали за номинираните съвременници в проекта 

„Будител на годината Радио ФМ+“ и докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие сключване на 

договор с Фондация „Българска памет“ за реализиране на кратките телевизионни форми, 

които имат за цел да запознаят телевизионните зрители с личната кауза и да стимулират 

гласуването за всеки един от номинираните за „Будител на годината“.  

 9. Във връзка с писмо от Генералния директор на БТА и Председател на 

Асоциацията на българските медии по света за медийно партньорство на 13-тата Световна 

среща на българските медии под наслов „Политики на близостта“, която ще се състои в 

град Кишинев, Република Молдова от 4 до 8 октомври 2017 година и становище от 

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 клип за популяризиране на 13-тата Световна среща на 

българските медии, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, 

ал.1, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените 

изисквания. 

 10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и обемни отстъпки при 

излъчване на зимни спортове - сноуборд, ски алпийски дисциплини и биатлон в 

програмите на БНТ за сезон 2017/2018 година. 

11. Във връзка с предложение от Председателя на УС на Българската федерация по 

мотоциклетизъм за медийно партньорство на кампанията за безопасност на движението 

под наслов „Не сме сами на пътя“ 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 излъчване на клип за кампанията, 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. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила процедура на договаряне без обявление с предмет: „Абонаментно 

поддържане на ПП „Конто 66“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на 

договор за изпълнение с „ДИУЕЪР“ ЕООД. 



 

13. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила процедура на договаряне без обявление с предмет: „Абонаментно 

поддържане на Интегрирана система за управление на човешки ресурси „Аладин“, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение с 

„Микрокомплекс Интернешънъл“ ООД. 

 14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и 

и.д.Директора на дирекция „Административна“ и докладна записка от Управителя на 

Почивен дом Китен, 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 Творчески дом Пампорово и Почивен дом Китен, считано от 01.10.2017 

година. 

15. Във връзка с освобождаване на Бойко Василев от длъжността “главен 

продуцент“ на продуцентски център “Актуални програми“ в дирекция „Информация“ и 

предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 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 Добрина Михайлова Чешмеджиева да изпълнява функциите на Главен 

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

считано от 18.09.2017 година до назначаване на титуляр. 

16. Решението по точката не е публично. 

 17. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнение на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени от протокол №31/13.07.2017 година до протокол №40/12.09.2017 

година.  

18. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио 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 на Симфоничния оркестър на БНР под 

диригентството на Марк Кадин за откриване на сезон 2017/2018 година, който ще се 

състои на 27.09.2017 година в зала „България“. 

 19. Във връзка с констатирано влошено качество на картината, поради 

използваното художествено осветление в Студио 5 при излъчване на предаването 

„Панорама“ на 15.09.2017 година, Управителният съвет възлага на и.д.Директора на 

дирекция „Информация“ да обърне внимание на отговорния оператор на предаването 

Хрисимир Данев за подобряване качеството на картината. 

 

 


