
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 44 

от заседание проведено на 02.07.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

художествена гимнастика и становище от и.д. Директора на дирекция „Информация”, 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, 

и.д.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 турнир за Световната купа – индивидуално и ансамбли по художествена 

гимнастика, който ще се проведе на 9 и 10 август 2014 година в зала „Арена Армеец”. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от ПФК „Литекс Ловеч“ и становище 

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

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, 

Директора на дирекция „Правна”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на футболната среща от II 

предварителен кръг на УЕФА Лига Европа между отборите на ПФК „Литекс“ и ФК 

„Верис“ (Молдова), която ще се състои на 10 юли 2014 година на градския стадион 

„Ловеч“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Международен 

балетен конкурс – Варна“ и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, 

и.д.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 Супер галаконцерт „Среща на поколенията“ с участие на лауреати на 

Международния балетен конкурс, който ще се проведе на 30.07.2014 година в град Варна в 

рамките на ХХVI Международен балетен конкурс. 

 4. Управителният съвет не приема съображенията изложени в докладната записка 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1” относно постъпило писмо от филмова къща 

„Артхаус блокбастърс“ ЕООД за реализация на документален филм с работно заглавие 

„На снимачната площадка с Клаудия Кардинале“ и подкрепя решението на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Обтиос” ЕООД за продължаване 

на договорните отношения с БНТ за предоставяне на права за публична прожекция на 

детската поредица „Вълшебните приказки на щурчето” от проекта „Приказната къщичка” 

и становище от Директора на дирекция „Правна” с информация за изпълнение от страна 

на „Обтиос” ЕООД на задълженията по сключен договор №8-10752 от 05.11.2013 година и 

дава съгласие за сключване на нов договор за преотстъпване на права за публична 

прожекция на поредицата „Вълшебните приказки на щурчето“ при запазване на 

съществуващите условия, съгласно решение на УС, протокол №61/21.10.2013 година, т.4 

за срок от шест месеца, считано от 1 юли 2014 година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение за партньорство с Фондация „Старт” и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация” и дава съгласие за сключване на 

споразумение за партньорство при провеждане и отразяване на Осмия международен 

фестивал за хора с увреждания „Надмощие на духа“, който ще се проведе в град 

Сандански в периода от 24 юли до 29 юли 2014 година. 



 

7. Във връзка с писмо от Сдружение на ръководителите на олимпийските отбори по 

природни науки за продължаване на кампанията за популяризиране на олимпийските 

отбори по природни науки и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, 

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 клипове, съгласно разпоредбата на 

чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържат търговска 

информация, отговарят на посочените изисквания.  

Клиповете да се излъчват в периода 1 юли - 14 август 2014 година в програми 

„БНТ1“ и „БНТ2”, съгласно приложена схема от дирекция „Търговска“.  

 8. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, 

Управителният съвет утвърждава цена за 30 секунден рекламен клип, специални пакети и 

отстъпки за рекламодатели при излъчване на Европейското първенство по лека атлетика, 

което ще се проведе от 12 до 17 август в Цюрих. 

9. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“, относно предоставения отчет за сключените 

договори, реализираното рекламно време и приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и постигнати рейтинги на предаванията и изпълнение на бюджета на 

дирекция „Търговска“ през месец май 2014 година. 

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

„Търговска“ с информация за отказ от страна на ФИФА за съгласуване на договор със 

„Спортал.БГ“ АД за публикуване на видеоматериали от Световното първенство по футбол 

в Бразилия на сайта www.sportal.bg и възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ 

своевременно да информира „Спортал.БГ“ АД за становището на ФИФА. 

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

„Търговска“ по постъпило писмо от „Мейл.БГ“ ЕАД относно изпълнение от тяхна страна 

на споразумение №Б-394/24.01.2014 година, касаещо публикуване на банер кампания на 

сайта www.mail.bg за популяризиране на телевизионния сериал „Под прикритие“ – 

четвърти сезон и дава съгласие за продължаване срока на споразумението за период от три 

месеца до 24.10.2014 година. 

12. Решението по точката не е публично. 

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

„Информация“ и одобрява програмна позиция за излъчване на две ежеседмични 

предавания отразяващи тегленето на тиражите и обявяване на резултатите от 

организираните от ДП „Български спортен тотализатор“ хазартни игри, както следва: 

- всеки четвъртък – предаване с времетраене 30 минути, което ще се излъчва на 

живо, с начален час 19:15 часа; 

- всяка неделя – предаване с времетраене 30 минути, което ще се излъчва на живо, с 

начален час 18:30 часа. 

14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за  

изработване на промоционални трейлъри и телевизионни спотове за промотиране на 

историческия сериал „На границата“, с който БНТ ще отбележи 100 годишнината от 

Първата световна война, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ съвместно с и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да внесат за 

разглеждане в Бюджетната комисия по филмопроизводство маркетингов бюджет за 

обезпечаване промоцията и провеждане на ефективна авторекламна кампания на сериала.  

 15. Управителният съвет обсъди писмо от Национален музей на българското 

изобразително изкуство и становище от Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие 

за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция при условията на 

свободно ползване, съгласно чл.24, ал.1, т.9 от ЗАПСП на аудио-визуални произведения от 

фонда на БНТ по време на организирана юбилейна изложба, представяща 

Международната детска асамблея „Знаме на мира“ 1979 година, която ще се проведе в 

http://www.sportal.bg/
http://www.mail.bg/


 

периода от средата на месец септември до края на месец ноември 2014 година в Музея на 

социалистическото изкуство. 

 16. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Пламен Димитров – Президент на 

КНСБ и Председател на УС на Благотворителен фонд „проф. д-р Желязко Христов, д.м.“ и 

становище от  Директора на дирекция „Правна” и и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатно 

тиражиране и разпространение на двата концерта и документалния филм заснети в 

рамките на XIV Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“. 

Ползвателят следва предварително да уреди авторските права във връзка с конкретния вид 

използване, както и да постави логото на БНТ върху всеки носител. 

17. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за 

контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в БНТ. Настоящите 

правила влизат в сила от 1 юли 2014 година. 

 18. Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и 

телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ 

одобрява длъжностни характеристики в направление „БНТ Мултимедия“ за следните 

длъжности: 

 -  „ръководител на направление“; 

 в сектор „Уеб и мултимедийно съдържание“: 

 -  „ръководител на сектор“; 

 - „редактор“ – четири броя; 

 в сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване“: 

 -  „ръководител на сектор“; 

 - „приложен администратор“; 

 - „мениджър администриране на системи“; 

 - „мрежов администратор“ 

 в сектор „Уеб и мултимедийно програмиране и дизайн“: 

 -  „ръководител на сектор“; 

 - „уеб-дизайнер“; 

 - „уеб-програмист“; 

 - „компютърен оператор“; 

 - „уеб-администратор“; 

 - „уеб-мастер“; 

 - „разработчик, мултимедия“. 

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

дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и 

технологии“, считано от 07.07.2014 година. 

20. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, приема за сведение предоставената справка от 

Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за назначени и освободени 

служители по трудови правоотношения в периода от 1 април до 30 юни 2014 година.  

 
 

 


