
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 58 

от заседание проведено на 14.12.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №21 от 13 декември 2016 година на 

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

„Финансово-стопанска“ и одобрява проектобюджет за реализация на обзорно предаване с 

работно заглавие „Събитията на 2016 година“ и проектобюджет за реализация на 

документален филм със заглавие „25 години от безкрайността“. 

2. 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 „Карнавал на животните“, който ще се 

състои на 22.01.2017 година в зала „България“. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „BCause” /“Помощ за 

благотворителността в България“/ и Фондация „Майко Мила“ и становище от Директора 

на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на 

направление „БНТ Мултимедия” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за 

медийно партньорство на кампанията „Търся си втора работа“ за набиране на дарения за 

финансиране на курсове за квалификация или закупуване на материали за изработка на 

предмети от майките на деца с увреждания. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от Главния секретар на Светия Синод и 

становище от Директора на дирекция „Правна“ и на основание чл.53, ал.1 от Закона за 

радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на програмно 

време за излъчване на обръщение на Българския патриарх Неофит на 24 декември 2016 

година към православните християни, по повод Рождество Христово. 

5. Решението по точката не е публично. 

6. Във връзка с придобиване на права за излъчване на церемонията по връчване на 

„ФИФА Футболни награди 2016 година“ и предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“, Управителният съвет утвърждава спонсорски и рекламен пакет за 

рекламодатели при излъчване на церемонията. 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Във връзка с писмо от София Стойчева, автор на късометражен филм „Епизод 93 

“Терасата“ с молба за предоставяне на право за използване на архивни кадри от сериала 

„Приключенията на един Арлекин“ с участието на Тодор Колев и становище от Директора 

на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за 

използване на кадри до 30 секунди от 2 епизод на сериала „Приключенията на един 

Арлекин“ с автори: сценаристи Юрий Дачев и Иван Ничев, режисьор Иван Ничев, 

оператор Георги Николов и композитор Стефан Димитров, които да бъдат включени в 

късометражен филм „Епизод 93 “Терасата“. 

  Ползвателят на аудио-визуалното произведение, следва: 

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

части, съгласно чл.67 от ЗАПСП, като представи на БНТ доказателства за това. 



 

- да обозначи във филма, БНТ като продуцент на кадрите по обичайния за това 

начин.  

 9. Във връзка писмо от Председателя на читалищното настоятелство на село 

Бърдарски геран, община Бяла Слатина с молба за предоставяне на право за публична 

прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на честване на 130 

годишнина на село Бърдарски геран през 2017 година и становище от Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на права за 

безплатна публична прожекция на предаването „Песни и танци на банатските българи“ – 

произведено през 1993 година, с времетраене 20,00 минути и автори: режисьор Нина 

Минкова, сценарист Мария Минчева и оператори Стоян Димов и Захари Мулетаров. 

 Ползвателят на аудиовизуалното произведение, следва: 

 - да получи съгласието на носителите на авторски права на аудио-визуалното 

произведение за целите на публичната му прожекция; 

 - да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалното 

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

материалите от телевизионни архив на БНТ. 

10. Във връзка с писмо от външния продуцент „Некст продукшънс“ ООД и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за промяна в условията за 

придобиване на права за излъчване на телевизионното предаване „Доктор Време“, 

касаещи използване на предоставеното телевизионно време чрез излъчване на спонсорски, 

Управителният съвет изисква становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ 

относно програмната позиция на външната продукция „Доктор Време“ на база внесения 

анализ за постигнатия рейтинг на „Шоуто на Канала“. 

11. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Ръководителя на направление „БНТ HD“ за изпълнение на програмните характеристики в 

издадената индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуални медийни услуги с 

наименование „БНТ HD“ по одобрената схема за периода 15 септември – 31 декември 

2016 година. 

12. Във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор и предложение от Директора на дирекция „Вътрешен одит“ за 

утвърждаване на проект на актуализирани Вътрешни правила за дейността на дирекция 

„Вътрешен одит“, длъжностни характеристики на служителите от дирекцията и проект на 

актуализирана функционална характеристика на дирекция „Вътрешен одит“ в Правилника 

за структурата и организацията на дейността на БНТ, Управителният съвет взе следните 

решения: 

12.1. На основание чл.7, ал.1, т.15 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор и 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 във Вътрешните правила за 

дейността на дирекция „Вътрешен одит“ на БНТ.  

Настоящите актуализирани правила влизат в сила от 01.01.2017 година. 
 

 12.2. На основание чл.62, т.12 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 в дирекция „Вътрешен одит“ за следните длъжности: 

 -  „директор“; 

 -  „държавен вътрешен одитор“; 

 - „главен вътрешен одитор“. 
 

12.3. 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 във 

Правилника за структурата и организацията на БНТ в раздел VI Структурни звена във 

функционален раздел – Контролна дейност, касаещ функционалната характеристика на 

дирекция „Вътрешен одит“ на БНТ.  



 

13. Във връзка с писмо от Изпълнителните директори на „Търговска банка Д“ АД с 

молба за излъчване на клип с откритите набирателни сметки за подпомагане на 

пострадалите жители от село Хитрино и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ съгласувана от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава 

съгласие на сайта на БНТ www.bnt.bg да бъдат публикувани откритите набирателни 

сметки в  „Търговска банка Д“ АД: 

BG95DEMI92403100181704 – в лева 

BG36DEMI92403400114526 – в евро 

Управителният съвет възлага на отдел „Автореклама“ в дирекция „Търговска“ да 

изработи клип с набирателните сметки за подпомагане на пострадалите жители в село 

Хитрино открити в  „Търговска банка Д“ АД и банковата сметка на Българския червен 

кръст в УниКредит Булбанк. 

14. Решението по точката не е публично. 

 

http://www.bnt.bg/

