
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 54 

от заседание проведено на 21.11.2017 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 16.11.2017 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и приема проектобюджети за реализация на 

извънредни предавания по програма „БНТ2“, проектобюджети за реализация на две 

предавания включени в Коледно-новогодишната програмна схема на „БНТ2“, 

проектобюджети за излъчване на платени репортажи, реализирани от екип на РТВЦ 

Варна, проектобюджет за реализация на извънредно пряко предаване с работно заглавие 

„Лачените обувки на българското кино – Възвишение“ и разпределение на спонсорски 

постъпления за предаванията „Здравето отблизо“ и „Бразди“. 

2. Във с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за реализиране 

на извънредно издание на формата „Лачените обувки на българското кино“ на 22.11.2017 

година за игралния филм „Възвишение“ и протокол от заседание на Продуцентския съвет 

на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет приема мотивите и дава съгласие да 

бъде реализирано предаването „Лачените обувки на българското кино: „Възвишение“, 

което да се излъчи на 22.11.2017 година по програма „БНТ1“. 

3. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“,  

Управителният съвет одобрява празнични програмни схеми на „БНТ2“ и „БНТ Свят“ за 

периода от 18.12.2017 година до 07.01.2018 година.  

4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Управителният съвет одобрява коригираната празнична програмна схема на „БНТ1“ за 

периода от 18.12.2017 година до 07.01.2018 година, със следните промени: 

 Предаването „Децата на България са супер!“ да бъде програмирано за излъчване 

на 31.12.2018 година от 15:30 часа. 

 Концертът на Стефан Вълдобрев да бъде програмиран за излъчване на 31.12.2017 

година след предаването „Децата на България са супер!“. 

 Циркът „Монте Карло“ да бъде програмиран на 31.12.2017 година след  концерта 

на Стефан Вълдобрев. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

художествена гимнастика и становище от Директора на дирекция „Информация“, 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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 турнира за Световната купа по художествена гимнастика – индивидуално и ансамбли, 

който ще се проведе от 30 март до 1 април 2018 година в зала „Арена Армеец”. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера Стара Загора и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, 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 оперния спектакъл „Сиси – душата на императрицата“, който 

ще се състои на 27.11.2017 година. 



 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становище от Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и 

дава съгласие за сключване на годишен договор за медийно партньорство. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Народен театър „Иван Вазов“ и 

становище от Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на 

годишен договор за медийно партньорство. 

   9. Във връзка с писмо от Сдружение „Зонта клуб Варна“ за партньорство на 

кампанията насочена към превенция на насилието над жени и момичета и становище от 

Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният 

съвет на основание чл. 7, ал. 3, т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за 

популяризиране на кампанията, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 от ЗРТ и във връзка 

с чл. 73, ал. 1, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените 

изисквания. 

 10. Управителният съвет обсъди предложение от „Синемак“ ООД и докладна 

записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция 

„Търговска“, и дава съгласие за излъчване на трейлъри и тийзъри за промоция на екранния 

показ на документалния филм „Студената война“, срещу предоставяне на права за 

излъчването му в програмите на БНТ. 

 11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за сключване на договор с Министерство на труда и 

социалната политика за предоставяне на програмно време за популяризиране на 

Европейския социален фонд и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ утвърждава представения проект на договор между БНТ и 

Министерство на труда и социалната политика. 

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ и получено становище от Министерство на 

външните работи и дава съгласие БНТ да се присъедини към инициативата Silk Road 

International Satelite TV Allianse на Shaanxi TV, Китай, която е в рамките на китайския 

проект "Един пояс, един път". 

13. Във връзка с писмо от Председателя на Обединен спортен клуб „Академик“ с 

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

произведение от фонда на БНТ по време на организирано честване на 13.12.2017 година в 

зала „Мати“ на НДК свързано със 70 години от създаването на спортен клуб „Академик“ - 

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

съгласие за предоставяне на правата за публична прожекция с некомерсиална цел на 

филма „60 години Академик“, произведен през 2008 година с времетраене 32,08 минути и 

автори: режисьор Григор Николов, сценаристи Свобода Маданска и Григор Николов. 

Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва: 

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

публичната прожекция; 

- да заплати техническите разходи по презаписа на филма, съгласно Правилника за 

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

БНТ. 

14. Управителният съвет обсъди предоставения Окончателен одитен доклад № 

0500102416 за извършен одит от Сметната палата за съответствие при финансовото 

управление на Българската национална телевизия за периода от 01.01.2014 година до 

31.12.2015 година и с цел изпълнение на дадените препоръки в доклада, възлага на 



 

Изпълнителния директор, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на 

дирекция „Правна“ да предложат конкретни мерки и дейности за изпълнението им.  

15. Във връзка с решение на УС, протокол №49/23.10.2017 година, т.9, 

Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ относно действащите договори с дружествата за 

колективно управление на права. 

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

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, одобрява длъжностни 

характеристики за длъжностите „главен продуцент“, „филмов експерт“, „координатор“ и 

„асистент продукция“. 

17. Решението по точката не е публично. 

18. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от Вътрешните правила за 

планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл. 73, 

ал.1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита 

процедура с предмет: „Система за конвертиране и кодиране на видеоматериали“ в две 

обособени позиции: обособена позиция №1 „Кодираща и конвертираща система за 

медийни процеси“ и обособена позиция №2 „Кодираща и конвертираща система за AVID 

Interplay“, като утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация.  

 19. Във връзка с писмо от Сдружение „Представителен фолклорен танцов ансамбъл 

Хасково“ за заснемане и излъчване на Юбилеен концерт на Представителен фолклорен 

танцов ансамбъл Хасково, който ще се проведе на 1 декември 2017 година 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. 

 20. Във връзка с писмо от Първа инвестиционна банка за заснемане и излъчване на 

конкурса „Най-добра българска фирма“, който ще се проведе на 23 ноември 2017 година и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1”, 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. 

 21. Решението по точката не е публично. 

22. 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 списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Момчил Иванов Митов да 

изпълнява длъжността Началник на отдел „Автотранспорт“, считано от 01.12.2017 година 

до назначаване на титуляр. 

 


