
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 55 

от заседание проведено на 29.11.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №35 на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приема отчета за месец октомври 2016 година на излъчения филм 

„Опакованият Райхстаг – 20 години по-късно“ от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №36 на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приема отчета за месец ноември 2016 година на излъчените филми 

от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Дръмбой“ ЕООД 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”, 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 концерт с нова авторска музика на Ангел Заберски Биг бенд, 

който ще се състои на 10.12.2016 година във Фестивален и конгресен център в град Варна.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Евро БМ“ ЕООД 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”, 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 концерт с участието на Васил Петров „SWING CHRISTMA“, 

който ще се състои на 19.12.2016 година във Фестивален и конгресен център в град Варна.  

5. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становища 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”, 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 симфоничния концерт „Хвалебствена песен“, който ще се 

състои на 19.01.2017 година в зала „България“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становища 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”, 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 симфоничния концерт „С музиката на компютърните игри“, 

който ще се състои на 11.12.2016 година в зала „България“. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и становища 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”, 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 благотворителен концерт-спектакъл „Новогодишна приказна 

мечта“, който ще се състои на 10 и 11 декември 2016 година в Студио 1 на БНТ. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от „Файв стар медиа“ ООД и 

становища 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 програма „БНТ2“ и „БНТ Свят“, и.д.Директора на дирекция 

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

за отстъпване право за излъчване по безжичен път на документалния филм „Светът е 

Берое“. 

 9. 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” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно 

партньорство на кампанията Holiday Heroes Коледа 2016 година за подпомагане на 

социално слаби семейства. 

10. Във връзка с писмо от Министерство на околната среда и водите с предложение 

за предоставяне на оферта за закупуване на програмно време за провеждане на 

образователно-информационна кампания за представяне на целите на Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020 година“ и докладна записка от Ръководителя на 

направление „Международна дейност, проекти и програми“, Управителният съвет 

одобрява проекта на договор за предоставяне на програмно време за излъчване на клипове 

за целите на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 година“. 

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

„Търговска“ за промяна в периода на излъчване на информационен клип за провеждане на 

конкурс за лого на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и дава 

съгласие за промяна в решения на УС, протокол №48/18.10.2016 година, т.9 и протокол 

№50/27.10.2016 година, т.9, като одобрява да бъде предоставено телевизионно време за 

излъчване на информационния клип, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във 

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

посочените изисквания. 

12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна” за промяна в 

решение на УС, протокол №51/03.11.2016 година, т.10, относно сключване на договор за 

медийно партньорство със Софийската опера и балет за отразяване музикално-сценичните 

спектакли за сезон 2016/2017 година, Управителният съвет дава съгласие в годишния 

рамков договор със Софийската опера и балет да бъде променена частта касаеща реда за 

цялостно заснемане и излъчване на музикално-сценичните спектакли за сезон 2016/2017 

година, като изисква за всяко конкретно събитие, което БНТ ще заснеме и излъчи да се 

сключва отделен договор.   

 13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция “Търговска“ за 

актуализация на политиката за отдаване на отстъпки в програмите на БНТ, Управителният 

съвет одобрява промяна в Отстъпки, предоставяни в програмите на БНТ и ексклузивна 

Лятна тв промоция с БНТ за периода от 01.07.2017 година до 30.09.2017 година. 

14. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция “Търговска“ за 

промяна в срока на платена ПР публикация в уебсайтовете на БНТ, 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 промяна в Тарифата за рекламни форми в 



 

уебсайтовете на БНТ - www.bnt.bg, www.sport.bnt.bg, www.news.bnt.bg и 

www.imedia.bnt.bg. 

 15. Във връзка с предложение от Българска федерация по ски и докладна записка от  

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

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

съгласие за сключване на договор за придобиване на права за излъчване на Световната 

купа по сноуборд Банско`2017 година. 

 16. Решението по точката не е публично. 

17. Във връзка с изтичане на 31.12.2016 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Владимир Николов Картулев на длъжност 

„ръководител на направление”, направление „Производствен извънстудиен комплекс“ в 

дирекция „Техника и технологии“ и предложение на Директора на дирекция „Техника и 

технологии“, съгласувано от Изпълнителния директор, Управителният съвет на основание 

чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията и 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 продължаване на трудовия му договор до изтичане на едногодишния срок 

– 30.06.2017 година. 

 18. Решението по точката не е публично. 
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