
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 64 

от заседание проведено на 02.12.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

художествена гимнастика и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване”, Главния координатор на програми „БНТ1” и „БНТ HD”,  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 турнира за Световната купа по 

художествена гимнастика – индивидуално и ансамбли. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Национална фолклорна телевизия 

„Фолклор ТВ” 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“, Главния координатор на програми „БНТ1” и 

„БНТ HD”, 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 спектакъла „Коледна среща“ 

с участието на Николина Чакърдъкова. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Арт център „Кърнолски” 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” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на 

споразумение за медийно партньорство на инициативата „Различни, но заедно”. 

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

„Информация“  и приема предложените разходи свързани с отразяване на Европейското 

първенство по футбол, което ще се проведе през 2016 година във Франция. 

 5. Във връзка с покана от „Television & Marketing Services” SA на Международния 

олимпийски комитет и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“, Управителният съвет дава 

съгласие за участие в търг за придобиване на медийни права за отразяване на Зимните 

младежки олимпийски игри в Лилехамер от 12 до 21 февруари 2016 година. 

 6. 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 и изпълнение на бюджета на 

дирекция „Търговска“ през месец октомври 2015 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава цени за 30 секунден клип, спонсорска заставка и обемни 

отстъпки за рекламодатели при излъчване на Олимпийския квалификационен турнир по 

волейбол за мъже от 5 до 10 януари 2016 година. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от „Нове АД Холдинг“ и становище от 

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 „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и 

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



 

за заснемане и излъчване на официалната церемония за награждаване на „Спортист на 

годината на България 2015” на 22.12.2015 година в зала 3 на НДК. 

9. Във връзка с писмо от ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – 

Карпатска програма България и становище от  Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична 

прожекция по време на конференция „Измененията на климата – предизвикателства пред 

българската природа и туризъм” на документалния филм „Сърдити ледове“ от рубриката 

„В кадър”, произведен през 2015 година с автори: сценарист Цветелина Атанасова, 

режисьор Милан Кузов, оператори Цветелина Атанасова и Атанас Атанасов. 

 Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва: 

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

прожекция;   

- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалното 

произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на 

материали от телевизионния архив на БНТ. 

 10. Във връзка с решение на Постоянната комисия, докладна записка от 

Изпълнителния директор и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет дава съгласие да бъде сключен договор с Медицински център по 

офталмология „Рес биомед” ЕООД за провеждане на профилактични прегледи на щатни 

служители на БНТ от Телевизия София. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен 

център и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно 

партньорство на музикално-сценичните спектакли за сезон 2015/2016 година. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Информация” и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава 

съгласие за сключване на договор с фирма „ASO” за закупуване на телевизионни права за 

излъчване на церемонията „Златна топка” на 11 януари 2016 година в Цюрих. 

 13. Управителният съвет обсъди предложение от „ХХ – Триола Квинтола” и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ 

Свят“, 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 концерт „Приказки за пианото”. 

14. Във връзка с молба от Директора на дирекция „ТВ производство” за 

прекратяване на трудовия договор, Управителният съвет на основание чл.62, т.14 от 

Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за 

организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ, дава 

съгласие срока на предизвестието към работодателя да бъде считано от 01.04.2016 година 


