
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 42 

от заседание проведено на 25.10.2017 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №32 от 16.10.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец септември 2017 година на 

излъчения филм „Вкусът на Китай“ от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство 

на дирекция „Информация“. 

Управителният съвет отменя решение на УС, протокол №06/10.02.2010 година, т.3, 

относно пускане в производство и отчитане на филмите от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Информация“.  

Управителният съвет изисква при производството на вътрешно телевизионно 

филмопроизводство в дирекция „Информация“ да бъде спазена разписаната процедура  в 

раздел Специфични правила за реализация на вътрешно телевизионно филмопроизводство 

от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, като 

предварително се представи за одобрение от Управителния съвет на тематичен план на 

рубриката за следващия календарен месец. 

Управителният съвет възлага на Продуцентския съвет на дирекция „Информация“ в 

срок от 1 (един) месец да разработи и представи нова концепция за производство на 

филмови проекти за рубриката „В кадър“. 

 2. Във връзка с предложение от „БАЛПЕКС” ЕООД за заснемане и излъчване на 

официалната церемония по награждаване на инициативата „Награди за принос в 

развитието на инфраструктурата на България“, която ще се състои на 27.02.2018 година в 

София Ивент Център 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”, 

Управителният съвет не приема предложението и одобрява събитието да бъде репортажно 

отразено в информационните емисии, при програмна възможност. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от СИГАЛ УНИКА Балканска лига по 

баскетбол 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”, 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 домакинските и гостуващите срещи на българските отбори, участващи в десетия 

юбилеен сезон на Балканската баскетболна лига /BIBL/. 

4. Във връзка с предложение от Продуцентска къща „Адела Медия 99“ за медийно 

партньорство на кампания за популяризиране на представянето и премиерата на 

документалния филм „Да живее България“, която ще се състои на 24 ноември 2017 година 

в рамките на „Киномания 2017“ в кино „Люмиер Lidl“ и становище от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет изисква да бъде преработен трейлъра на филма поради 

възможност от евентуално нарушение на принципите предвидени в чл. 10 от Закона за 



 

радиото и телевизията. След одобрение от дирекция „Програма БНТ1“ и дирекция 

„Търговска“, същият да бъде излъчен в периода от 18 до 24 ноември 2017 година, съгласно 

представените схеми от дирекция „Търговска“.  

5. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на евангелските съборни църкви, 

по повод религиозния празник на вероизповеданието – Денят на Реформацията на 31 

октомври и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на 

основание чл. 53, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за запис и 

безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщението на Георги 

Желев - Председател на Съюза на Евангелските съборни църкви на 31 октомври 2017 

година, след емисията новини на майчин език, която е с начален час 16:10 часа по 

програма „БНТ1”. Записът на обръщението да бъде осъществен от екип на дирекция 

„Информация“. 

6. Решението по точката не е публично. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Баскетболен клуб „Балкан“, 

Ботевград и становище от Директора на дирекция „Информация”, Ръководителя на 

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

координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  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 3 срещи от участието на отбора в турнира „ФИБА Купа 

Европа“. 

8. Управителният съвет приема за сведение предоставения окончателен доклад 

№ОАУ 05/2017 година за извършен одитен ангажимент за увереност относно състоянието 

на процеса на реализация на новини и актуални предавания в дирекция „Информация“, 

Производствен център „Реализация Информация“ за периода от 01.01.2016 година до 

31.12.2016 година. 

9. Управителният съвет приема за сведение предоставения окончателен доклад 

№ОАУ 06/2017 година за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на 

системите за финансово управление и контрол в Координационен център в БНТ за периода 

от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година. 

 10. Управителният съвет приема за сведение доклада за външна оценка на 

качеството на одитната дейност на дирекция „Вътрешен одит“ в БНТ за периода от 

преходната оценка през 2011 година до месец август 2017 година и докладна записка от 

Директора на дирекция „Вътрешен одит“ и възлага на Директора на дирекция „Вътрешен 

одит“ да предприеме съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в 

доклада. 

11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и 

Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №48/20.10.2017 година, 

точка 5 по предложение от „Юнайтед Продъкшън“ ЕООД за медийно партньорство на 

международния фестивал за независимо кино „София Инипендънт Филм“, Управителният 

съвет с оглед, че 60% от фестивалната програма е с българско и европейско съдържание, 

дава съгласие за медийно партньорство. 

12. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от ЗРТ и чл. 7, ал. 3 т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява 

длъжностна характеристика за длъжността „директор маркетинг и комуникации“. 

13. Във връзка с предложение от Генералния директор на БНТ за промяна в 

структурата и длъжностното щатно разписание, Управителният съвет на основание чл. 62, 

т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ, дава съгласие Продуцентски център 



 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ да премине на пряко подчинение на 

Генералния директор, считано от 01.11.2017 година. 

 14. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Информация“ да 

предостави актуален списък на ресорното и тематично разпределение на журналистите в 

дирекцията. 

 

 


