
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 53 

от заседание проведено на 15.10.2015 година 
 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №28/17.09.2015 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява представения бюджет с копродуцентското 

участие на БНТ в реализацията на документалния филм с работно заглавие „Животът е 

един безкраен суинг“ с времетраене до 95 минути, сценарист и режисьор Андре Шандел, 

оператор Гео Иванов и изп. продуцент „Фабрика“ ООД. 

2. Решението по точката не е публично. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от ВК „Марек Юнион-Ивкони” 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, Директор 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 домакинските мачове на клуба и финала от турнира 

„Шампионска лига по волейбол на Европа”. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Next Productions“ ООД и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1” за придобиване на права за 

излъчване на предаването „Д-р Време“ и дава принципно съгласие за откриване на 

процедура на договаряне за придобиване на права за излъчване на готов продукт по 

програма „БНТ1“.  

 5. 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”, Ръководителя на направление „Публични комуникации” и 

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

медийно партньорство на кампанията Holiday Heroes Коледа 2015 година за подпомагане 

на социално слаби семейства. 

6. Управителният съвет обсъди писмо от Асоциация „Прозрачност без граници“ за 

излъчване на клип за повишаване информираността и насърчаване на гражданското 

участие в националния референдум, който ще се проведе на 25 октомври 2015 година 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, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с 

член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на 

посочените изисквания.  

 7. Управителният съвет обсъди внесени становища от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“ по решение на УС, протокол 

№50/30.09.2015 година, т.9, и с оглед на предложените неизгодни условия за БНТ, не дава 

съгласие за сключване на договор за субдистрибуция със Smile Emtertainment на сериала 

„Под прикритие“ за територията на Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми”  и на основание чл.7, ал.2, т.2 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава проект на договор 

между БНТ и Министерство на регионалното развитие за предоставяне на програмно 



 

време за създаване и излъчване на специализирани рубрики и предавания, свързани с 

изпълнението на дейности по проект „Осигуряване на прозрачност на процеса по 

изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие“ 2007-2013 г. и 

популяризирането й чрез електронните и печатни медии“. 

 9. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, съгласувано от ръководителя на направление „Публични комуникации“ и 

дава съгласие за сключване на договори с непарични престации за медийни партньорства с 

преса и радио за популяризиране на Детския песенен конкурс Евровизия 2015. 

10. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“  и одобрява цена за 30 секунден рекламен клип за едновременно излъчване в 

програми „БНТ1“ и „БНТ HD“ за рекламодатели при излъчване на финалния кръг от 

Световния шампионат по мотокрос фристайл „Night of the jumps 2015". 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Във връзка с подадена лична молба от Апостол Пенчев за освобождаване от 

заеманата длъжност по взаимно съгласие, Управителният съвет на основание чл.62, т.14 от 

Закона за радиото и телевизията, във връзка с 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 Апостол Динков Пенчев, на 

длъжност „програмен директор“, съгласно чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.  

Структурните звена на пряко подчинение на Програмния директор на БНТ, 

съгласно утвърдената структура и щатно разписание по решение на УС, протокол 

№23/29.04.2015 година, т.10.1 преминават на подчинение на Генералния директор на БНТ 

до избор на титуляр на длъжността „програмен директор“.  

13. Управителният съвет приема за сведение предоставените обяснения от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №№50/30.09.2015 

година, т.18. 


