
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 59 

от заседание проведено на 20.12.2016 година 
 

 

 1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, протокол на Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“ и 

сравнителен анализ на пипълметричните постижения на предаванията „Българският Топ 

40“ и „Нощни птици“ и взе следните решения: 

1.1. Одобрява частична промяна в програмната схема на „БНТ1” от 02.01.2017 

година до влизане на лятна програмна схема за 2017 година, както следва:  

 Предаването „Нощни птици“ да се позиционира за излъчване в неделя от 23:00 

часа. 

 Предаването „Джаз”  да се позиционира в петък от 23:30 часа. 

1.2. Управителният съвет приема аргументите на Продуцентския съвет на 

дирекция „Програма БНТ1“ и не дава съгласие за продължаване на договора с 

продуцентска компания „Лайтуърд креатив“ ООД за реализация на външната продукция 

„Българския Топ 40“. 

1.3. Управителният съвет изисква от  Продуцентския съвет на дирекция 

„Програма БНТ1“ становище относно позиционирането на късен телевизионен сериал в 

дните понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 23:30 часа. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Дакс Медия” АД 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 церемонията по 

награждаване за „Футболист на годината“, която ще се проведе на  07.01.2017 година в 

Галерия „Виваком Арт Хол“. 

 3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и не дава съгласие за сключване на договор компания „Eagle 

Vision“. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от „Нова Броудкастинг Груп“ АД за 

излъчване на концерта, посветен на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 

по програма „БНТ Свят“ и докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“ и с оглед предоставените права за едно излъчване и едно повторение и 

стрийминг излъчване за уеб сайта на БНТ дава съгласие концерта „Българската Коледа“ от 

Народен театър „Иван Вазов“ да се излъчи пряко на 25 декември 2016 година от 20:00 часа 

по програма „БНТ Свят“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Столична дирекция на вътрешните 

работи за медийно партньорство на информационната кампания срещу телефонните 

измами и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ,  дава съгласие за излъчване на 

клипове за кампанията, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от 

ЗРТ, при условие, че не съдържат търговска информация и отговарят на посочените 

изисквания.  



 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на вътрешните 

работи за излъчване на клип с цел подпомагане на децата на загинали и пострадали 

служители от системата на МВР при изпълнение на служебните задължения и становище 

от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ,  дава съгласие за излъчване на клип за 

кампанията, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при 

условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.   

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на РТВЦ 

Пловдив и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за едностранно 

прекратяване на договор №9-8913 от 09.08.2013 година между БНТ и наемателя ЕТ 

„Слънчеви енергосистеми – БГ – Недялка Комнину“ за използване на ресторант с лятна 

градина в РТВЦ Пловдив съгласно чл.2, ал.8 от договора. 

Управителният съвет възлага на Ръководителя на РТВЦ Пловдив да предприеме 

необходимите действия за освобождаване, включително принудително, на помещенията от 

наемателя, и да ги запечата. Да предприеме необходимите процесуални действия в град 

Пловдив чрез местен адвокат, за завеждане на дело срещу наемателя за събиране на 

всички дължими суми за наеми и консумативи.  

8. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска” за 

сключване на анекс към договори за медийно партньорство с „Инвестор.БГ“ АД за 

популяризиране на кампании и проекти през 2016 година,  Управителният съвет дава 

съгласие за удължаване срока на договорите №9-3527/25.05.2016 година и №9-

9857/13.12.2016 година до 31 март 2017 година. 

9.1. Във връзка с подадена лична молба от Искра Карафезова за освобождаване от 

заеманата длъжност по взаимно съгласие, Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от 

Закона за радиото и телевизията, 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 

прекратяване на трудовия й договор. 

9.2. Във връзка с изтичане на 31.12.2016 година на срочния трудов договор на Боян 

Константинов Бойчев на длъжност „главен инженер”,  направление „Техника“ в РТВЦ 

Варна, 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 за неопределено време. 

 


