
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 58 

от заседание проведено на 03.12.2019 година 

 

1. Във връзка с участие на БНТ в търг за придобиване на телевизионни права за 

излъчване на квалификационни турнири по волейбол (мъже и жени) за Летните 

олимпийски игри в Токио 2020 година, Управителният съвет дава съгласие за сключване 

на договор с фирма „Sportradar“ за придобиване на телевизионни права за излъчване на 

турнирите. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони”, Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ3”, и.д.Главния 

координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция ”Икономическа”, и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на празничния новогодишен концерт 

„Сцена под звездите“.  

3. Управителният съвет обсъди предложение от Продуцентска къща „Пирина“ 

ЕООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и 

„БНТ3“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, Директора на дирекция 

„Правна” и и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, и дава съгласие за 

сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готов концерт 

„25 години творчески път с песните на Илия Луков“. 

4. Във връзка с докладна записка от и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ 

и „БНТ4“, съгласувана от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“,  

Управителният съвет одобрява празнични програмни схеми на „БНТ2“ и „БНТ4“ за 

периода от 23.12.2019 година до 05.01.2020 година.  

5. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на дирекция „Връзки с 

обществеността и протокол“ на Министерство на земеделието, храните и горите с искане 

за излъчване на клип за благотворителна инициатива за подпомагане на двойки с 

репродуктивни проблеми под наслов „Посади надежда“, чрез продажба на живи коледни 

елхи, като от всяко дръвче ще бъдат дарявани по 5 лева за кампанията и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция 

„Правна“, и на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на 

УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за 

благотворителната кампания, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, 

ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа търговска 

информация и отговаря на посочените изисквания. 

6. Решението по точката не е публично. 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Решението по точката не е публично. 

9. Решението по точката не е публично. 

10. Във връзка с включване на нови предавания в програмната схема на „БНТ1“ от 

6 януари 2020 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за промяна в Тарифата за продажба на търговски съобщения по гарантиран 

рейтинг на предаванията в програма „БНТ1“, с цени за 30-секунден рекламен клип без 

включен ДДС (за делничен ден, събота и неделя), утвърдена с решение на УС, протокол № 



 

56/27.11.2019 година, т.10, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен 

клип и гарантирани рейтинги на нови предавания и предавания с променена програмна 

позиция. 

11. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, 

утвърждава в Тарифа за продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ, валидна 

от 1 януари 2020 година да бъде направено следното допълнение: 

- При закупуване на рекламно време по пакетни цени и часови пояси в програми 

„БНТ2“, „БНТ3“ и „БНТ4“ рекламодателите/агенциите ползват само агентска отстъпка в 

размер на 5%. 

12. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал.3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ, утвърждава промяна в Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ, считано от 01.01.2020 година. 

 13. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ, утвърждава изменение във Вътрешните правила за 

отразяване на събития и инициативи от обществено значение при условията на медийно 

партньорство, считано от 01.01.2020 година. 

14. Във връзка с необходимостта от привеждане на някои разпоредби на Етичния 

кодекс на работниците и служителите в БНТ с промените в българското законодателство, 

касаещи наличието на конфликт на интереси и докладна записка от Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, 

утвърждава Етичен кодекс на работниците и служителите в БНТ.  

Етичният кодекс на работниците и служителите в БНТ влиза в сила от 01.01.2020 

година. 

15. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с информация за получена покана за участие на БНТ в конкурса на 

Европейския съюз за радио и телевизия за реализация на детски телевизионни 

документални филми на тема „Мога да го направя“, Управителният съвет с оглед решение 

за принципно съгласие свързано с участието на БНТ в проекта на ЕСРТ за реализация на 

детски игрални филми на тема „Кажи ми една тайна“ през 2020 година не дава съгласие 

БНТ да участва и в проекта за документални филми. 

16. Във връзка с предложение от Фондация „Годишни награди за пътна 

безопасност“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на 

дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Мултимедия“, и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, Управителният 

съвет не дава съгласие за медийно партньорство на конкурс „Годишни награди за пътна 

безопасност“. 

17. Във връзка с писмо от д-р Антоан Тонев – директор на Софийска математическа 

гимназия „Паисий Хилендарски“ с молба за предоставяне на права за ползване на архивни 

материали от фонда на БНТ с образователна цел, включването им в проект „Свят и 

личност“ на ученици от 12 клас на гимназията и становище от Директора на дирекция 

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

аудио-визуални произведения от фонда на БНТ, при условията на свободно ползване, 

съгласно чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗАПСП и без заплащане на техническите разходи по 

презаписа на игралните филми: 

-  „Опасен чар“, произведен през 1984 година, с времетраене 86,30 минути и 

автори: сценарист – Свобода Бъчварова, режисьор – Иван Андонов и оператор – Пламен 

Вагенщайн; 



 

- „Почти семейна история“, произведен през 1976 година, с времетраене 63 

минути и автори: сценарист – Дончо Цончев, режисьор – Стефан Димитров и оператор – 

Христо Тотев. 

18. Във връзка с докладна записка от и.д. Главния координатор на програми „БНТ1“ 

и „БНТ3“ съгласувана от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с предложение за 

приемане на нова програмна схема на „БНТ1“, Управителният съвет одобрява програмна 

схема на „БНТ1“ за периодите: от 06.01.2020 година до 03.02.2020 година и считано от 

03.02.2020 година. 

19. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и с оглед необходимостта от популяризиране на участието на 

БНТ в Песенния конкурс на Евровизия, както и лицата и новата телевизионна продукция 

на БНТ през 2020 година дава съгласие да бъде сключено допълнително споразумение към 

договор № ДГ-2645/25.07.2019 г. с „Оберон радио макс“ ЕООД. 

20. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и с оглед необходимостта от популяризиране на участието на 

БНТ в Песенния конкурс на Евровизия, както и лицата и новата телевизионна продукция 

на БНТ през 2020 година дава съгласие да бъде сключено допълнително споразумение към 

договор № 1538/03.04.2019 г. с „ДИР БГ“ АД. 

21. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и с оглед необходимостта от популяризиране на участието на 

БНТ в Песенния конкурс на Евровизия, както и лицата и новата телевизионна продукция 

на БНТ през 2020 година дава съгласие да бъде сключено допълнително споразумение към 

договор № ДГ-2104/10.05.2019 г. с „ОФФ МЕДИА“ АД. 

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

становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, 

т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ утвърждава промяна в длъжностното щатно 

разписание на дирекция „Техника и технологии“, считано от 15.12.2019 година. 

 23. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“ и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на 

основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника 

за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на 

дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, утвърждава промяна в 

Допълнителното щатно разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, 

считано от 15.12.2019 година. 

 24. Във връзка с предложение от и.д.Началника на отдел „Секретариат на УС“ и 

становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, 

т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ, утвърждава промяна в Допълнителното щатно 

разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 15.12.2019 

година. 

 25. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ и 

становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, 

т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ утвърждава промяна в длъжностното щатно 

разписание на дирекция „Информация“, считано от 15.12.2019 година. 

26. Във връзка с публикувана покана от Европейската комисия за представяне на 

проектни предложения на тема „Подкрепа за мерки за информиране в областта на 

политиките и сближаване на ЕС (Cohesian policy)“ с Мярка 1 от поканата, насочена към 



 

медиите за изготвяне и разпространение на информация и съдържание, свързани с 

политиката на сближаване на ЕС и докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа“ за подготвено от екип на БНТ предложение за провеждане на 

информационна кампания във връзка с отворената програма, Управителният съвет дава 

съгласие БНТ да кандидатства с проект в международен конкурс по темата „Подкрепа за 

мерки за информиране в областта на политиките и сближаване на ЕС (Cohesian policy)“. 

27. Във връзка с изтичане на 31.12.2019 година на срока на сключения между БНТ и 

сдружение за колективно управление на правата на продуцентите на звукозаписи и 

музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители „ПРОФОН“ тригодишен договор за 

предоставяне на неизключителни права за ефирно и сателитно излъчване на лицензирани 

записи в програмите на БНТ,  Управителният съвет дава съгласие за сключване на Анекс 

за срок от една година със сдружението за колективно управление на правата на 

продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите – изпълнители 

„ПРОФОН“. 

28. Управителният съвет обсъди предложение от „Национален дворец на културата 

– Конгресен център София“ ЕАД и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

празничния новогодишен концерт „Вдъхновени от зимата“ с участието на Фестивален 

оркестър с диригент Емил Табаков и солисти Лия Петрова, цигулка и Михаил Петров, 

виолончело от програмата на Новогодишния музикален фестивал. 

 29.  Във връзка с писмо от Теди Москов - автор и режисьор и артисти от театър 

„Улицата“  с молба за предоставяне на права за използване на части от аудио-визуални 

произведения от фонда на БНТ за възобновяване на театрална сцена на спектакъла 

„Улицата“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за използване 

на кадри, подбрани от Теди Москов от 15 броя на предаването „Улицата“, с общо 

времетраене до 75 минути (до 5 минути от всеки брой), за срок от една година, които да 

бъдат прожектирани в театралното представление.  

 Ползвателят на кадрите от фонда на БНТ следва: 

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

части, съгласно чл.67 от ЗАПСП;  

- да обозначи по подходящ начин съдействието на БНТ като продуцент на кадрите 

по време на публичната им прожекция по обичайния за това начин. 

 

 


