
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 63 

от заседание проведено на 01.10.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 11 и 12 септември 2014 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Финансовия 

директор и приема проектобюджети на вътрешните телевизионни предавания за 

четвъртото тримесечие на 2014 година. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от „БГ Саунд Стейдж” и становище от 

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

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 концерт на руската група 

„Хорът на Турецкий”, който ще се състои на 30.10.2014 година в зала 1 на НДК. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Професионален баскетболен клуб 

„Лукойл Академик“ и становище от и.д. Директора на дирекция „Информация”, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване 

на договор за заснемане и излъчване на домакинските срещи на отбора в европейския 

турнир „Юрочалъндж“ в зала „Арена Самоков“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Божура Арт“ и 

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

„Търговска“ и дава съгласие за медийно партньорство на фестивала „Жълтите павета“, 

който ще се проведе на 10 и 11 октомври 2014 година в Театъра на Българската армия. 

5. Управителният съвет обсъди писмо от Националния координатор на честването 

на 100-годишнината от рождението на Борис Христов с молба за предоставяне на права за 

публична прожекция на документалния филм „Гласът, който моли Бога за България“ с 

английски субтитри по време на организирания фестивал на българската култура в 

Брюксел през месец ноември 2014 година и становище от  Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция 

на документалния филм произведен през 2014 година, с времетраене 68,30 минути и 

автори: сценаристи Невена Коралова и Петя Тетевенска, режисьор Росен Елезов и 

оператор Пламен Герасимов. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

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

прожекцията;  

- аудиовизуалното произведение да бъде предоставено на носител DVD, който 

подлежи на връщане след прожекцията с двустранно подписан протокол. 

 6. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителния продуцент на 

документалния филм „Млади сърца“ с молба за предоставяне на права за публична 

прожекция на филма по време на организирана вечер в памет на оператора Пламен 

Бакърджиев на 10 октомври 2014 година и становище от  Директора на дирекция „Правна” 

и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция на 

документалния филм произведен през 2003 година, с времетраене 58,00 минути и автори: 

сценаристи Светослав Драганов и Ваня Николова, режисьор Светослав Драганов и 

оператор Пламен Бакърджиев. 



 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

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

прожекцията;  

- аудиовизуалното произведение да бъде предоставено на носител DVD, който 

подлежи на връщане след прожекцията с двустранно подписан протокол. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с насрещна престация между БНТ и 

„Макс Телеком“ ООД за ползване на сигнал от 10 уеб камери на територията на страната. 

 8. Във връзка с решение на УС, протокол №23/25.03.2014 година, т.5 за сключване 

на споразумение с „Болкан Ентертейнмент Компани“ ЕООД за медийно партньорство на 

събитията „Sofia Rocks“, „Solar Summer”, „On! Fest” и докладни записки от Директора на 

дирекция „Правна“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с информация за отказ от 

провеждане на фестивала „On! Fest” от страна на организаторите, Управителният съвет 

дава съгласие за промяна в цитираното си решение. 

 9. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време и приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец август 2014 

година. 

 10. Управителният съвет приема за сведение предприетите действия от дирекция 

„Правна“ по просрочени задължения към БНТ. 

 11. Управителният съвет приема за сведение предоставения Окончателен доклад 

№ОАУ 06/2014 г. за извършен одитен ангажимент за увереност относно състоянието на 

вътрешния контрол в РТВЦ Пловдив за периода от 01.01.2013 година до 31.12.2013 година 

и възлага на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ да внесе за утвърждаване от 

Генералния директор на БНТ План за действие за изпълнение на дадените препоръки в 

одитния доклад за подобряване на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ Пловдив. 

 12. Решението по точката не е публично. 

13. Управителният съвет на основание чл.62 т.12 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 трудовите договори на Юлиана Славова Тончева на длъжност „ръководител на 

направление“, направление „Международна дейност, проекти и програми“ и Цветелин 

Георгиев Матов на длъжност „директор“, дирекция „Техника и технологии“. 

 


