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1. Управителният съвет обсъди Протокол №11 от 30.07.2014 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява бюджети за реализация на 

трети тур на специалния проект „Пътуващо лятно кино с БНТ1” и „Пътуваща библиотека“, 

на празничен брой на предаването „Денят започва с култура”, предвиден за излъчване на 

06.09.2014 година, на 20 броя от рубриката „БНТ Парк LIVE” с излъчване в сутрешния 

брой „Денят започва“, на два документални филма от проекта „Светът на живо”. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „С.В.-РСА България“ ООД, 

докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска” и становище от 

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

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.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 Националната волейболна лига – Бачково изворна 

вода и Купа на България /мъже и жени/ за сезон 2014 – 2015 година. 

 3.1. Управителният съвет одобрява частична промяна в програмна схема на „БНТ1” 

за периода от 08.09.2013 година до 05.10.2014 година, като на мястото на предвидените 

повторения на предаването „Бързо, лесно, вкусно – Рецепта на деня”, планирани за 

излъчване от понеделник до петък в часовия пояс от 06:00 часа до 06:10 часа и 

предаването „Животът е вкусен” планирано за излъчване в събота в часовия пояс от 18:00 

часа до 19:00 часа да бъдат излъчени оригинални броеве на предаванията съгласно 

сключен договор. 

3.2 Във връзка с предстоящата предизборна кампания за 43-то Народно събрание на 

Република България и ангажиментите на БНТ в Закона за радиото и телевизията и 

Изборния кодекс и предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 

Управителният съвет одобрява програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ Свят” за периода от 

01.09.2013 година до 05.10.2014 година.  

 4. Управителният съвет обсъди предложение от „Енох филм” ЕООД за сключване 

на анекс към договор за реализация на съвместна продукция с работно заглавие „Корабът 

Резос“ от поредицата за древна история и археология „Тера Инкогнита”/Непозната земя и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1” и дава принципно съгласие за 

създаване на 40 броя предавания по 27 минути. Възлага на Директора на дирекция 

„Програма БНТ1” да внесе предложението за разглеждане в Комисията за реализация на 

телевизионна продукция. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Британски съвет – клон България и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „БНТ Свят 

и региони”, Директора на дирекция „БНТ1” и и.д.Директора на дирекция „Информация и 

дава съгласие за медийно партньорство на Европейска нощ на учените, която ще се състои 

на 26 септември в градовете София, Пловдив, Русе, Варна, Стара Загора, едновременно с 

градове във всички държави от Европейския съюз. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от "Глобал логистикс БГ" ЕООД и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „БНТ Свят 

и региони” и Директора на дирекция „БНТ1” и дава съгласие за медийно партньорство на 



 

фестивал за екстремни спортове "X POINT" който ще се състои в периода от 5 до 7 

септември 2014 година в град Приморско. 

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Изпълнителния директор и 

Протокол №13 от 06.08.2014 година на Бартерната комисия на БНТ и не дава съгласие за 

сключване на договор с непарични престации между БНТ и „Калиакрия пропърти 

мениджмънт” ЕООД. 

 8. Във връзка с писмо от Общински съвет Стражица с молба за безвъзмездно 

предоставяне на права за публична прожекция на аудиовизуално поизведение от фонда на 

БНТ по повод организираният от общината фестивал „Житена питка” в памет на писателя 

Ангел Каралийчев, който ще се състои на 16 октомври 2014 година и становище от  

Директор на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на правата за публична прожекция на филма „Тук се е родил вълшебник“ – 

произведен през 1982 година, с времетраене 76,26 минути и автори: сценарист Евгения 

Колова, режисьор Мариана Бахчеванова и оператор Димитър Алтънков. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да получи съгласието на носителите на авторски права за целите на 

прожекцията; 

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудиовизуалното 

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

материали от телевизионния архив на БНТ; 

- да обозначи БНТ като продуцент по време на прожекцията, по обичайния за това 

начин. 

9. Във връзка с писмо от Инициативен комитет, създаден за отбелязване на 90 

години от рождението на българския поет Павел Матев с молба за предоставяне на право 

за ползване на кадри от фонда на БНТ за създаване на документален филм с работно 

заглавие „Неоскърбени светове”, който ще бъде посветен на живота и творчеството на 

поета и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава 

съгласие за предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ при следните условия: 

- дирекция „ТВ производство”, съвместно с ползвателя да изготви опис на 

подбраните кадри, които да бъдат включени във филма и да ги предостави на дирекция 

„Правна” за сключване на договор; 

- да бъдат уредени отношенията с носителите на авторски права на 

аудиовизуалните произведения за целите на ползване на части, съгласно чл.67 от ЗАПСП; 

- да бъдеобозначено по подходящ начин съдействието на БНТ при създаването на 

филма; 

- да бъдат предоставени права за излъчване на филма в програмите на БНТ, за 

максимално допустимия от закона срок. 

 10. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Техника 

и технологии” и и.д.Директора на дирекция „ТВ производство” и утвърждава цени за 

използване на новозакупени камерни комплекти за филмопроизводство, като изисква 

същите да бъдат включени в действащата Тарифа за използване на технически мощности и 

услуги на БНТ. Управителния съвет възлага на Генералния директор да сформира работна 

група, която да изготви предложение за актуализация на Тарифата за използване на 

технически мощности и услуги на БНТ. 

 11. В изпълнение на решение на УС, протокол №41/18.06.2014 година, т.15.2 в 

частта дирекция „Техника и технологии” и дирекция „ТВ производство“ и предложение от 

Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, Управителният съвет на 

основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и 

технологии“ и дирекция „ТВ производство“, считано от 01.09.2014 година. 



 

 12. Във връзка с решение на УС, протокол №03/14.01.2014 година и протокол 

№41/18.06.2014 година и предложение от Началника на отдел „Управление на човешките 

ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и 

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

одобрява длъжностни характеристики за длъжности в дирекция „Търговска“ и дирекция 

„ТВ производство”. 


