
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 59 

от заседание проведено на 11.11.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №15 от 30.10.2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция  и одобрява проектобюджет за реализация на 

музикалния формат „Про Топ България“, проектобюджет за реализация на извънредно 

предаване „Коледно матине“, проектобюджет за реализация на извънредно предаване с 

работно заглавие „Децата на България са супер“, проектобюджети на предавания 

предвидени за излъчване по време на кампанията и провеждането на изборите за 

общински съветници и за кметове и на национален референдум, проектобюджет за 

реализация на предаване с работно заглавие „София в един снимачен век“, 

проектобюджети за преките излъчвания на „Конкурса за детска песен на Евровизия“, 

проектобюджет за реализация на документален филм по ОП „Регионално развитие 2007-

2013 г.“, разпределение на спонсорски постъпления за предаването „Здравето отблизо“ и 

„Зелена линейка“ и проектобюджет за реализация на документален филм за отбора 

победител в шестия сезон на фолклорното танцово шоу „Надиграй ме на неделното хоро“. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от „Студио 24“ ЕООД с предложение за 

участие на БНТ в реализацията на документалния филм „Айзенщайн-Дружба-Одеон“, чрез 

предоставяне на архивни кадри, докладна записка от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и протокол №30 от 30.10.2015 година на Бюджетна комисия по филмопроизводство  

и дава съгласие за участие на БНТ в копродукция, съгласно чл.77 от Правилника за реда и 

условията на продуциране и копродуциране на филми, чрез предоставяне на архивни 

кадри от фонда на БНТ в реализацията на  документалния филм. 

3. Управителният съвет обсъди докладната записка от Изпълнителния директор и 

протокол №7 от 03.11.2015 година на Бартерната комисия на БНТ, относно 

необходимостта от осигуряване на охрана при подготовката, монтажа и демонтажа на 

оборудването в зала „Арена Армеец“, по време на репетициите и концерта на Конкурса за 

детска песен Евровизия 2015 година и на основание чл.10, т.1 от Общите условия за 

излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ и с оглед предмета на договора, 

който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на 

стойността, дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и 

„Форст Делта“ ООД. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Енчо Керязов“ и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главните координатори на Координационен център, 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 връчване на наградите 

на Фондацията и цирков спектакъл „Нощ на звездите“ на 24.02.2016 година в зала „Арена 

Армеец“. 

   5. Управителният съвет обсъди предложение от „Жокер медиа“ ЕООД и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главните координатори на Координационен център, 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 на Ал Бано и Ромина на 

16.12.2015 година в зала „Арена Армеец“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Ансамбъл „Чинари“ и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главните координатори на Координационен център, 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 музикално-танцовия спектакъл „Ние, 

българите“ на 24.11.2015 година в зала 1 на НДК. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Театър „Искри и сезони” и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главните координатори на Координационен център, 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 Гала концерт „Коледни звезди” на 

15.12.2015 година в зала 1 на НДК. 

 8. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на допълнително споразумение към 

договор между БНТ и „Лукойл България“ ЕООД.  

9. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителна агенция по горите и 

становище от Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет 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 информираност на 

населението за продажба и закупуване на законно добити дърва за огрев с настъпването на 

отоплителния сезон, 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.    

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

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и одобрява  

медийно партньорство на кампанията „Да украсим София за Коледа“. 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Управителният съвет обсъди писмо от „Фабрика“ ООД за излъчване на клип и 

анонси за премиерата на филма „Животът е безкраен танц“ и становище от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска и с оглед 

обстоятелството, че БНТ е копродуцент на филма и кампанията е по повод промоция на 

европейски филм, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на  

клип и анонси за премиерата на филма. 

13. Управителният съвет обсъди докладната записка от Изпълнителния директор и 

протокол №8 от 06.11.2015 година на Бартерната комисия на БНТ, относно 

необходимостта от осигуряване на застраховка на техническия и реализационния екип и 

посетителите на генералната репетицията и спектакъла на Конкурса за детска песен на 

Евровизия 2015 година в зала „Арена Армеец“ и на основание чл.10, т.1 от Общите 

условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ и с оглед предмета 

на договора, който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение 

на стойността, дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ 

и ЗАД „Армеец“. 

 14. Във връзка с писмо от Директора на Българска национална филмотека и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 

предоставяне на правата за еднократна безплатна публична прожекция на игралния филм 

„Тайфуни с нежни имена“, произведен през 1980 год., с автори: сценарист – Богомил 



 

Райнов, режисьор – Милен Гетов, оператор – Христо Вълев, композитор – Тончо Русев и 

артисти в главна роля – Коста Цонев във филмотечно кино Одеон по повод 90 годишния 

юбилей на режисьора Милен Гетов. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва да получи съгласието на 

носителите на авторски и сродни на тях права за целите на прожекцията. 

 15. Във връзка с предложение от Генералния директор на БНТ, и.д.Директора на 

дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Правна“ , Управителният съвет на 

основание чл.62, т.4 от Закона за радио и телевизия, с цел оптимизиране организацията на 

дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ одобрява промяна в 

длъжностното щатно разписание на БНТ. 

16. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Формат СФФ” и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директор на дирекция „БНТ Свят 

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

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

споразумение за медийно партньорство на Международния фестивал за късометражно 

кино „В Двореца” и благотворителната инициатива „1 лев за 1 филм“. 

 17. Управителният съвет обсъди предложение от „Мери Адвъртайзинг“ и 

становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на 

направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния 

координатор на програми „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 „Зимна модна фиеста Албена 2015“. 


