
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 61 

от заседание проведено на 19.11.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и протокол №31 от 11.11.2015 година на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приема отчета за месец октомври 2015 година на излъчените филми 

от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на предварителен договор с фирма 

„Прознание” АД, с който да се регламентират правата и отговорностите в съответните 

етапи при подготовката на проекта „Детето гений”. 

3. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с 

предложение за копродуцентско участие на БНТ в реализацията на игралния филм 

„Възвишение“ по едноименната книга на Милен Русков, Управителният съвет в 

съответствие с чл.18, ал.4 от Правилника за реда и условията за продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ и с оглед, че тематиката на филмовия проект е свързана с 

отбелязването на 140-та годишнина от Априлското въстание, дава съгласие за участие на 

БНТ в реализацията на игралния филм.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Национален дворец на културата – 

Конгресен център София“ ЕАД 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 четири концерта от Новогодишния музикален фестивал. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Стандарт Нюз“ 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”, 

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 финалната церемония 

„Спортните чудеса на България“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Одисея – ИН СТА” ООД и 

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

Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска”, Ръководителя на направление „Публични комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство на единадесетото издание на 

фестивала за алтернативни спортове, екология и туризъм „Дни на предизвикателствата”. 

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

Управителният съвет връща предложението за одобрение на цени за 30 секунден рекламен 

клип и отстъпки за събития, предвидени за излъчване в програмите на БНТ през 2016 

година, като изисква да бъде направен анализ на постигнатите продажби в преходните 

периоди за посочените събития. 



 

8. Във връзка с докладни записки от Ръководителя на направление „БНТ HD“ и 

Директора на дирекция „Правна“ относно предложение от „Монте Мюзик“ и „Метро 

радио“ за излъчване на предаването „БГ Версия“ с работно заглавие „БГ Лайв” в You 

Tube, Управителният съвет приема изложените мотиви, с цел популяризиране на 

предаването и повишаване рейтинга на програма „БНТ HD“ дава съгласие за предоставяне 

на права за излъчване на предаването „БГ Версия“ в разработения в You Tube – канал на 

предаването.  

 9. Управителният съвет обсъди писмо от Софийска градска художествена галерия и 

становище от Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на правата за публична прожекция при условията на свободно ползване, 

съгласно чл.24, ал.1, т.9 от ЗАПСП на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по 

време на организирана представителна изложба „Българска графика“ в периода от 

01.12.2015 година до 25.02.2015 година. 

10. Решението по точката не е публично. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от Изпълнителния продуцент на 

Конкурса за детска песен на Евровизия 2015 година и на основание чл.7, ал.2, т.2 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава проекта на договор 

между БНТ и „bTV Медиа груп” ЕАД за предоставяне на неизключителни права за 

използване на финала на Конкурса, както и направения от БНТ коментар на излъчването 

му, чрез аудио-визуална медийна услуга по заявка ВОЙО „на живо“ и „на запис“, за срок 

до две седмици след провеждането на Конкурса, и единствено за територията на България. 

12. Управителният съвет обсъди протокол на Художествения съвет за игрално кино 

за оценка на постъпилите проекти на проведения втори етап на конкурсната сесия по 

позиции: „телевизионен сериал - 6 епизода по 54 минути, без ограничение за жанр и 

тематика“, „късометражен телевизионен игрален филм – до 15 минути, без ограничение за 

жанр и тематика“, „телевизионен игрален филм – пълнометражен 54 минути, без 

ограничения на жанр и тематика“ и „дебютен игрален филм - 27 минути, без ограничения 

на жанр и тематика и  на основание чл.35, ал.1 от Правилника за реда и условията на 

организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ и 

одобрява да бъдат пуснати в производство класираните на първо място филмови проекти 

по съответните позиции. 

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

„Търговска“ и одобрява представения обобщен списък на обществено значимите събития, 

които ще бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2016 година, като за тях съгласно 

чл.90, ал.4 от Закона за радио и телевизия да не се прилагат ограничения за рекламата, 

включена в предавания по време на отразяване на прояви на изкуството, културата и 

спорта с общонационално и международно значение. 

 14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ и 

необходимостта от допълване на правилата за уреждане на действия по локализиране и 

отстраняване на пробиви в сигурността на информационните технологии и компютърни 

атаки в интегрираната компютърна мрежа на БНТ, Управителният съвет 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 допълнение в Правила за осигуряване на защита в 

сигурността на информационните технологии в БНТ и предотвратяване на компютърни 

атаки. 

 15. Във връзка с предложения от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и 

Директора на дирекция „ТВ производство“ и становища 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 дава съгласие за промяна в длъжностното 

щатно разписание на БНТ, считано от 01.12.2015 година. 



 

 16. Във връзка с изменение на организационната структура и щатното разписание 

на длъжностите в дирекция „Техника и технологии“ и дирекция „ТВ производство“ и  

предложение от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ съгласувано от 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, т.12 от ЗРТ и 

чл.7, ал.1 т.7 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ 

одобрява следните длъжностни характеристики: 

-   „заместник – директор“ в дирекция „Техника и технологии“;  

 -  „организатор по технологично обезпечаване“ в направление „Постановъчна база“, 

дирекция „Телевизионно производство“ 

17. Във връзка с прекратяване на трудовия договор с Георги Стефанов Павлов – 

главен инженер в направление „Техника“ в РТВЦ Варна поради придобиване право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст и предложение от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Управителният съвет на основание чл.62, т.14 от Закона за радиото и 

телевизията и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ, дава съгласие за 

сключване на трудов договор с Боян Константинов Бойчев на длъжност „главен инженер”,  

направление „Техника“ в РТВЦ Варна. 

18. Решението по точката не е публично. 

 


