
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 48 

от заседание проведено на 18.10.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и утвърждава корекция на бюджета на БНТ към 30.09.2016 

година. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и в съответствие с чл.7, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и 

дейността на Управителния съвет на БНТ приема представения Отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на БНТ към 30.09.2016 година.  

3.1. Управителният съвет обсъди протокол №30/29.09.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява общ бюджет за реализация на документалния 

филм - „Етюд за два рояла” за клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров, 

производство на РТВЦ Русе с времетраене 27 минути, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „БНТ Свят и региони”. 

3.2. Управителният съвет обсъди протокол №31/12.10.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за създаване на сценарий за 

телевизионния игрален сериал с работно заглавие „Баща ми е боклук“ - 6 серии по 54 

минути и отстъпване на авторски права за неговото използване със сценарен екип: 

Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов, режисьор Неда Морфова и 

изпълнителен продуцент „Агитпроп“ ООД с представител Мартичка Божилова. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Спринт Продакшън“ и 

становища 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 програма „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 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 юбилеен концерт на група „Жестим“ 

– „Продължаваме заедно“, който ще се състои на 18 октомври 2016 година. 

5. 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”, 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 два концерта на Оркестъра за народна музика на БНР. 

6.  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”, 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 седем концерта на Симфоничния оркестър на БНР за сезон 

2016/2017 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Радио ФМ-Плюс“ 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”, 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 официалната церемония за връчване на приза „Будител 2016“, 

която ще се състои на 1 ноември 2016 година в Литературен клуб „Перото“. 

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ за проведени преговори с фирма „Рара Авис” ЕООД 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”, 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 конкурса 

„Мис Национален отбор 2016“, който ще се състои на 20 ноември 2016 година в зала 

„Булстрад Арена“, град Русе. 

9. Във връзка с писмо от Заместник министър-председателя по координация на 

европейските политики и институционалните въпроси и Министър на образованието и 

науката за излъчване на информационен клип за провеждане на конкурс за избор на лого 

за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и становище от 

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

и Директора на дирекция „Правна” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на информационен 

клип, 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.  

10. Управителният съвет обсъди писмо от Българска федерация по баскетбол за 

излъчване на клип в подкрепа на инициативата на европейския проект „Фенове срещу 

насилието“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска и Директора на 

дирекция „Правна” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип в подкрепа на инициативата, 

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.   

11. Във връзка с писмо от Държавен музикален и балетен център и становище от 

и.д.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 допълнителни имиджови 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 и отговарят на посочените изисквания.   

 12. Във връзка с писмо от Изпълнителния директор на „Мюзикаутор“ за 

нарушаване от страна на „БГ Мюзик Къмпани“ ЕООД на Закона за авторското право и 

сродните му права, включително и по отношение на два концерта от националното турне 

„Вечните песни на България“, за които е взето решение от Управителния съвет за 

заснемане и излъчване, Управителният съвет приема становището от Директора на 

дирекция „Правна“. 

 Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Правна“ да уведоми „БГ 

Мюзик Къмпани“ ЕООД за взетото решение. 

 13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” за 

кандидатстване с проект от десет документални филма с времетраене до 15 минути на 

филм за финансиране по Програма „Култура” на Столична община в направление 1 

„Творческа София“, Програма 3: „Визуални изкуства“, като проектът има за цел да 



 

запознае телевизионните зрители с историята и дейността на културно-информационните 

центрове към посолствата на държавите от Европейския съюз и други държави, 

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

кандидатства за финансово обезпечаване реализацията на проекта „Културни адреси: 

София, Европа“ по Програма „Култура” на Столична община. 

14. Във връзка с изтичане срока на договор №9-9453/12.09.2013 година с фирма 

ЕТ„Георги Петров-ГАМА“ и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и 

телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост дава съгласие за 

провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, 

публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ в САБ, НРТЦ, 

бул.“Цариградско шосе“ №111, за монтиране на един брой вендинг автомат за продажба 

на топли напитки и един брой комбиниран автомат за продажба на студени напитки и 

пакетирани изделия. 

15.1. Управителният съвет на основание 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 съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ, определя за временно изпълняващ длъжността 

„директор” на дирекция „Търговска“ Искра Спасова  Карафезова до назначаване на 

титуляр, считано от 19.10.2016 година. 

15.2. Във връзка с подадена лична молба от Маргарита Бойчева за освобождаване 

от заеманата длъжност, Управителният съвет на основание 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 

съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на 

трудовия договор на Маргарита Василева Бойчева, на длъжност „началник на отдел”,  

отдел „Маркетинг“ в дирекция „Търговска“, съгласно чл.325, т.1 от Кодекса на труда, 

считано от 05.11.2016 година. 

 16. Във връзка с докладна записка от Началника на отдел „Управление на 

човешките ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62, т.12 от Закона за радиото и 

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

одобрява длъжностна характеристика за длъжността „експерт“ в отдел „Управление на 

човешките ресурси“, дирекция „Административна“. 

 17. Във връзка докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за допълване на 

решение на УС, протокол №46/11.10.2016 година, т.4, като срещу предоставените права за 

заснемане и излъчване на концерта „Съвременни интерпретатори на Бах“, БНТ предоставя 

телевизионно време за излъчване на клип за анонсиране на събитието по програма 

„БНТ1“, 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. 

 


