
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 48 

от заседание проведено на 20.10.2017 година 

 

 

 

1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 9 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, 

ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с оглед 

актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетените 

данни, приема мотивите и дава съгласие за корекция на бюджета на БНТ към 30.09.2017 

година. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и в съответствие с чл. 7, ал. 3, т. 3 от Правилника за организацията 

и дейността на Управителния съвет на БНТ приема представения отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на БНТ към 30.09.2017 година, отчитайки, че той отразява 

предходен период, в който бюджетът е управляван от друг състав на Управителния съвет. 

Управителният съвет счита, че следва да се предприемат мерки за подобряване на 

резултатите от работата на БНТ, свързана с осигуряване на по-добро изпълнение на 

приходната част по бюджета на БНТ за 2017 година. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Диана Дафова 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 нов авторски музикален спектакъл „Един свят в хармония“, с 

участието на Диана Дафова, балет „Арабеск“ с хореограф Боряна Сечанова, народни и 

оперни изпълнители, инструменталисти и фолклорна, ортодоксална и джаз музика. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Празнични герои” и 

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

„Информация”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия”, и.д.Директора на 

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

партньорство на кампанията Holiday Heroes Коледа 2017 година за подпомагане на 

социално слаби семейства. 

5. Във връзка с предложение от „Юнайтед Продъкшън“ ЕООД за медийно 

партньорство на осмото издание на международния фестивал за независимо кино „София 

Индипендънт филм фестивал“, който ще се проведе от 26 октомври до 5 ноември 2017 

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

дирекция „Информация”, Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет ще вземе решение за медийно партньорство, след като 

бъде предоставена допълнителна информация от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и Директора на дирекция „Търговска“: 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение за култура и 

образование Милчо Левиев и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация” , 

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

медийно партньорство на проекта „Една легенда на 80“ свързан с честването на 80-та 

годишнина на световноизвестния джаз музикант и композитор Милчо Левиев и включена 



 

премиера на игрално-биографичния филм за него Silent Movie на 22 ноември 2017 година 

в зала „България“ и на 10 ноември 2017 година в дом „Борис Христов“ в град Пловдив.  

 7. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Мария Хесус Конде – 

представител на УНИЦЕФ за България за включване на БНТ в инициативата на ООН за 

отбелязване на 20 ноември - Световния ден на детето и становище от и.д.Директора на 

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

направление „БНТ Мултимедия“, Ръководителя на направление „Публични комуникации“ 

и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на 

инициативата. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ за излъчване на 30 секунден клип 

разпространен от EBU, АСТ и EGTA по повод отбелязване на Световния ден на 

телевизията - 21 ноември и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, 

Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Правна“ и и.д.Ръководителя 

на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за присъединяване на БНТ към 

инициативата. 

9. Управителният съвет обсъди писмо от Кмета на община Севлиево с молба за 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение 

от фонда на БНТ по повод отбелязването на 125-та годишнина от рождението на Дан 

Колов на 28.10.2017 година в село Сенник и становище от Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична 

прожекция на документалния филм „Най-силните на вековете“, произведен през 1996 

година с времетраене 34,05 минути и автори: сценарист – Тони Белотелев, режисьор – 

Тони Белотелев и оператор – Гаврил Драганов. 

10. Решението по точката не е публично. 


