
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 47 

от заседание проведено на 09.09.2015 година 
 

 

 

1. 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“, Главните координатори на Координационен център, 

Програмния директор, 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 церемонията по връчване на наградите „Кмет на годината 2015“, която ще се проведе на 

11 септември 2015 година в хотел „Маринела“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония 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“, Главните координатори на Координационен център, 

Програмния директор, 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 цикъл концерти „Сподели музиката“, организирани съвместно със Столична община в 

парка на дворец „Врана“ от 11 до 13 септември 2015 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска асоциация минифутбол и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Ръководителя на направление 

„БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор 

на програми „БНТ1” и „БНТ HD“, Програмния директор, 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 излъчване на Европейско първенство по минифутбол 2015 година, което ще се проведе 

от 21 до 26 септември 2015 година във Врсар, Хърватия. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по тенис и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Ръководителя на направление 

„БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор 

на програми „БНТ1” и „БНТ HD“, Програмния директор, 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 анекс 

към договор за заснемане и излъчване на срещи по тенис между отборите на България и 

Унгария от Световното отборно първенство по тенис за мъже „Купа Дейвис“, които ще се  

проведат от 18 до 20 септември 2015 година в град София. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от „Б ПЛЮС ФИЛМ“ ЕООД и 

становища от  Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главните координатори на Координационен център, 

и.д.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 

документалния филм „Пътят на буквите“, работно заглавие „За Методий и буквите“ срещу 

предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за премиерата на филма и 

разпространението му в кината. 



 

6. Управителният съвет обсъди писмо от Европейската асоциация на фолклорните 

фестивали - ЕАФФ за отстъпване право за излъчване на готово аудиовизуално 

произведение и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Програмния 

директор, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор 

на „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава 

съгласие за сключване на договор за излъчване на обзорен филм за Петия Световен 

шампионат по фолклор World folk 2015.   

  7. Управителният съвет обсъди предложение от „ТВ Ентъртеймънт“ ЕООД за 

сключване на договор за отстъпване право за излъчване на документалния филм за 

изграждане на метрото 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“, Главните координатори на 

Координационен център, Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на договор за излъчване на 

документалния филм „Тунел на времето“. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от „Бранд Медия България“ ЕООД и 

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

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

споразумение за медийно партньорство на изложението ЕКСПО на българските общини 

„Празници, обичаи, традиции и туризъм“, което ще се проведе от 9 до 11 септември 2015 

година в хотел „Маринела“. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Българска мрежа на 

Глобалния договор на ООН” и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава 

съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на националната 

кампанията „Гордея се с труда на моите родители”.  

10. Управителният съвет обсъди предложение от “АГИТПРОП“ ООД и становище 

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

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство на проекта 

„Код кино“, който предлага иновативна концепция за визуализирането на богатата 

киноистория на България.  

 11. Управителният съвет обсъди предложение от „Колибри“ ООД и становище от 

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

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ 

и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство на 25-тата годишнина на издателство Colibri и на първия фестивал 

на киното и книгите CineLibri, който ще се проведе в периода от 2 до 11 ноември 2015 

година. 

 12. Управителният съвет обсъди предложение от Главна дирекция „Национална 

полиция“ при МВР и становище от и.д.Директор на дирекция „Информация“, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „Публични 

комуникации“ и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно 

партньорство и популяризиране на националната кампания „Да пазим децата на пътя“. 

 13. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Музейко“ и становище 

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

Ръководителя на направление „Публични комуникации“ и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за  медийно партньорство на проект за създаване на център за 

модерно детско образование в областта на началното образование „Музейко“. 

 



 

 14. Във връзка с предложение от „Бългериан Лайв Мюзик“ ЕООД и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава 

съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство и популяризиране на 

фестивала „Каварна рок“, който ще се състои от 1 до 3 юли 2016 година и концерта на 

Accept, който ще се проведе в зала „Христо Ботев“ на 16 декември 2015 година. 

 15. Решението по точката не е публично. 

16. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, 

Управителният съвет не приема предложението за промяна в Тарифа за продажба на 

„гарантиран рейтинг“ към Общите условия за реклама и спонсорство в програмите на БНТ 

и възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да изготви анализ на постигнатия 

рейтинг и СРР на предаванията за период от шест месеца. 

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

„Търговска“ и одобрява допълнителни пакети за рекламодатели при излъчване на 

Конкурса за детска песен на Евровизия 2015 година. 

18. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и 

Ръководителя на направление „БНТ HD“ и одобрява програмна схема на „БНТ HD“ за 

периода от 15 септември до 31 декември 2015 година. 

19. Управителният съвет на основание чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда, чл.62 

т.14 от Закона за радиото и телевизията, чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Костадин 

Димитров Биков да бъде назначен на длъжността „главен продуцент” на продуцентски 

център „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ в дирекция „Програма 

БНТ1“, считано от 15.09.2015 година до завръщане на титуляра на длъжността. 

 

 


