
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 57 

от заседание проведено на 07.12.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №20 от 30 ноември 2016 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и одобрява проектобюджет за реализация на 10 броя репортажи по 

ОП „Развитие на човешките ресурси“, проектобюджет за реализация на извънредно 

предаване със заглавие „Един вълшебен ден“, допълнителен бюджет за реализацията на 

„Маратона на София“ и проектобюджет за реализация на празничен брой на предаването 

„Шоуто на Канала“ предвиден  за излъчване на 01.01.2017 година. 

 2. Управителният съвет обсъди докладни записки от Изпълнителния директор, 

Директора на дирекция „Техника и технологии“ и протокол №6 от 29.11.2016 година на 

Съвета за технологично развитие с приложени два броя техническите задания и приема 

представеното техническо задание за доставка на система за автоматизирано планиране, 

излъчване и отчет на програмите на БНТ (трафик система) и техническо задание за 

доставка на дисплеи за изграждане на видеостена за АСК 1. 

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ съгласувана от 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и Ръководителя на направление 

„БНТ HD“ и дава съгласие за закупуване на телевизионни права за излъчване на 

церемонията за определяне на най-добрия футболист на годината „ФИФА Футболни 

награди 2016 г., 2017 г. и 2018 г.“. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Делегирания продуцент на 

рубриката „В кадър“ за допусната техническа грешка в предоставения бюджет на 

документалния филм „12-ти А“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№55/29.11.2016 година, т.2, като одобрява коригиран бюджет за реализация на 

документалния филм. 

 5. Във връзка с излъчване на 04.12.2016 година на последния брой от студентското 

предаване „Ателие“, разработено от екипа на студентската телевизия „Алма Матер“ по 

договор №8-1610/09.032016 година и докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”,  Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и и.д.Директора 

на дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на нов договор 

със СУ „Св.Климент Охридски“ за отстъпване право за излъчване на нови 44 броя от 

документалната поредица за изкуство и култура „Ателие“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Нове АД Холдинг“ 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“, 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 официалната церемония за 

награждаване на „Спортист на годината на България 2016”, която ще се проведе на 

20.12.2016 година в зала 3 на НДК. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от „Бета лента“ ЕООД за сключване 

на договор за отстъпване право за излъчване на игралния филм „Лабиринти на любовта“ 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 готово аудио-визуално 

произведение. 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №51/03.11.2016 година, т.2 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет приема 

мотивите и дава съгласие да бъде удължен срока за подаване на документи за участие в 

обявената конкурсна сесия за филмови проекти до 31.01.2017 година.  

9. Решението по точката не е публично. 

 10. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ и 

становище 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“, считано от 01.01.2017 година. 

 


