
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 50 

от заседание проведено на 30.09.2015 година 
 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на анекси към договорите за външните 

продукции „Шоуто на Канала“ и „Умно село“ създадени от независими продуценти и 

съвместните продукции „Денят отблизо с Мира Добрева“ и „Корабът Резос“ при запазване 

на действащите условия по договорите за срок от 1 (една) година без оригинални издания 

в лятната програмна схема през 2016 година. 

2. Управителният съвет обсъди т.1 и т.3 от протокол №13 от 12 септември 2015 

година на Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и взе следните решения: 

2.1. Приема изложените мотиви и възлага на Комисията за реализация на 

телевизионна продукция да разгледа и внесе в Управителен съвет ново предложение за 

реализация на новия музикален формат „Про Топ България“. 

2.3. Възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ да внесе справка за 

изразходваните и отчетени средства по утвърдените пера в бюджета на формата 

„Ръкописът“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Болкан интернешънъл баскетбол 

лийг” ООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 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 предоставяне на права за заснемане и излъчване на домакински и 

гостуващи срещи на БК „Левски” и БК „Берое” от турнира по баскетбол „Баскетбол 

EUROHOLD BIBL”. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Ревю – 2 000” 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 юбилеен концерт „50 години Мустафа Чаушев на сцена – Празник на песента“, който 

ще се състои на 13 ноември 2015 година в зала „Рейнбол Плаза”.  

5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Божура АРТ” 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 музикалния фестивал „Жълти павета“, който ще се състои на 9 и 10 октомври 2015 

година в театър „Българска армия”.  

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Столичен общински съвет 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”, Директора на дирекция „ТВ производство”, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на Маратона на град София на 4 октомври 2015 година и предоставяне на права 

за излъчване на документален филм с работно заглавие „София – Европейска столица на 

спорта”. 

 7. Управителният съвет обсъди писмо от „Монте Мюзик“ ООД и „Метрорадио“ 

ЕООД и докладна записка от Програмния директор и дава съгласие за промяна в свое 

решение, като одобрява „Монте Мюзик“ ООД и „Метрорадио“ ЕООД за копродуценти на 

музикалното предаване с окончателно заглавие „БГ ВЕРСИЯ“.  

8. Решението по точката не е публично. 

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

„Търговска“ съгласувана от Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и 

предложение от „Ню Филмс Интернешънъл“ и възлага на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“ да внесат становище по 

предложените параметри за сключване на договор за субдистрибуция със Smile 

Emtertainment за продажба на сериала „Под прикритие“ за територията на Дания, 

Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция. 

10. Управителният съвет обсъди допълнително писмо от „Б ПЛЮС ФИЛМ“ ЕООД 

продуцент на документалния филм „Пътят на буквите” и становище на и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” и дава съгласие за промяна в периода на излъчване на 

промоционалния клип по програма „БНТ1“, поради промяна на предварително 

определената дата за премиерата на филма. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от Изпълнителна агенция 

„Национален филмов център“  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 на 33-то издание на фестивала на българския игрален филм „Златна 

роза”, който ще се проведе в периода от 06 до 11 октомври 2015 година в град Варна и 22-

то издание на фестивала за българско документално и анимационно кино „Златен ритон”, 

който ще се проведе в периода от 30 ноември до 05 декември 2015 година в град Пловдив. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от „Национален дворец на културата 

– Конгресен център София“ ЕАД и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „Информация”, Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна” 

и дава съгласие за сключване на споразумение с „Национален дворец на културата – 

Конгресен център София” ЕАД за медийно партньорство на ХХIХ издание на 

„Киномания”, което ще се проведе от 12 до 26 ноември 2015 година. 

 13. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Работилница за 

граждански инициативи“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

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

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

медийно партньорство на организирания от фонд „Валя Крушкина“ журналистически 

конкурс „Валя Крушкина – журналистика за хората“. 

 14. Във връзка с писмо от „Бългериан Лайв Мюзик“ ЕООД с молба за 

преразглеждане на решение на Управителния съвет на БНТ, относно партньорство и 

заплащане излъчване на клипове за 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 и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Управителният съвет потвърждава своето решение в протокол 

протокол №47/09.09.2015 година, т.14. 



 

 15. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от 

Ръководителя на направление „БНТ HD” за изпълнение на заложените програмни 

характеристики в издадената индивидуална лицензия на програма „БНТ HD“. 

16. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и 

и.д.Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, 

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 промени в 

Правилника за реда и условията за продуциране и копродуциране на филми в БНТ. 

Актуализираният правилник да бъде публикуван в сайта на БНТ. 

17. Управителният съвет обсъди предложение от „Национален дворец на културата 

– Конгресен център София” ЕАД и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ 

и дава съгласие за медийно партньорство на проекта „Улицата на живо”, който ще се 

проведе на 13 и 14 октомври 2015 година и проекта „Квартет. Опасни връзки след края на 

света”, който ще се проведе на 3 и 4 ноември 2015 година. 

 18. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец август 2015 

година. 

 19. Решението по точката не е публично. 

 20. Решението по точката не е публично. 

 21. Решението по точката не е публично. 

 22. Управителният съвет приема за сведение докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ с информация за проведени преговори с рекламодатели за Конкурса 

за детска песен на Евровизия 2015 година и съпътстващите програми свързани с него. 

 23. Решението по точката не е публично. 

 24. Решението по точката не е публично. 

 25. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Публични 

комуникации“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният 

съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съвместно с Ръководителя на 

направление „Публични комуникации“ да предоговорят утвърдените медийни 

партньорства за популяризиране на Конкурса за детска песен на Евровизия 2015 година, 

като включат в тях и дейностите по ПР-активностите, свързани с конкурса. 

26. Във връзка с писмо от Център за документи и архивни фондове на Нов 

български университет и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният 

съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична 

прожекция на кадри от аудио-визуални произведения от фонда на БНТ с участието на 

проф. Райна Михайлова, които ще бъдат прожектирани по време на изложба, организирана 

по повод честване на 100 годишнината от рождението й: 

- „Музикален преглед“ – произведен през 1985 година, с времетраене 20,00 минути 

и автори: сценарист маргарита Парсникова, режисьор Стефан Кабапчиев и оператор 

Стефан Кабакчиев; 

- „Седмичен ЛИК“ – произведен през 1984 година, с времетраене 17,50 минути и 

автори: сценарист Васа Ганчева и Дарин Камбов, режисьор Васа Ганчева и оператор Стоян 

Миладинов. 

Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

- да уреди предварително отношенията с носителите на авторски права на аудио-

визуалните произведения за целите на използване на частите, съгласно чл.67 от ЗАПСП; 

- да заплати техническите разходи по презаписа на кадрите, съгласно Правилника 

за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ; 



 

- да обозначи по подходящ начин съдействието на БНТ като продуцент на кадрите  

по време на публичната им прожекция по обичайния за това начин. 

 27. Във връзка с писмо от д-р Огнян Ковачев - член на УС на Фондация 

„Увалиеви“ с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция в кино 

„Одеон“ на документалния филм за живота и делото на Петър Увалиев – „Един български 

глас в Европа“ по време на отбелязване на 100-годишнината от рождението му и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на правата за еднократна безплатна публична прожекция на 

документалния филм „Един български глас в Европа“, произведен през 2005 год., с автори: 

сценаристи Соня Увалиева и Елисавета Сотирова, режисьор Станислава Калчева и 

оператор Иван Тонев. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалното 

произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на 

материали от телевизионния архив на БНТ; 

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите 

на прожекцията. 

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

организацията и дейността на Управителният съвет 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 юли до 30 

септември 2015 година.  

29. Решението по точката не е публично. 

30. Управителният съвет обсъди предложение от Консорциум „Левски Европейски” 

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 заснемане и излъчване на бенефисен футболен мач между отборите на „Левски“ и 

„Юргорден“ – Швеция, който ще се състои на 10 октомври 2015 година на стадион 

„Георги Аспарухов”. 


