
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 67 

от заседание проведено на 17.10.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по бокс и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 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 четири боксови вечери на новосформираната професионална 

боксова лига АИБА. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от „Спорт и медия“ ЕООД и 

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

„Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 

филм в два епизода „3 х 8000“ посветен на първите български изкачвания на втория и 

третия по височина върхове в света К2 и Канчендзьонга, както и на връх Броуд Пик от 

алпиниста Боян Петров. 

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

предложение за обявяване на конкурсна сесия за селекция на телевизионни филмови 

проекти, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ 

да представи справка на финансовите ангажименти, които следва да бъдат изплатени до 

края на 2014 година, както и на предвидените разходи за 2015 година на филмови 

продукции пуснати в производство.  

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Генералния директор на БТА и 

Председател на Асоциацията на българските медии по света и становище от Директора на 

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

на дирекция „Информация“ и и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за 

медийно партньорство на 10-тата среща на българските медии, която ще се състои в 

София, Босилеград и Цариброд в периода от 19 до 23 октомври 2014 година. Срещата да 

бъде репортажно отразена в сутрешния културен слот „Денят започва с култура“ и в 

информационните емисии, според програмните възможности. БНТ да предостави 

телевизионно време за излъчване на клип за популяризиране на 10-тата среща на 

българските медии, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от 

ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените 

изисквания. Клипът да се излъчва в програми „БНТ1“, „БНТ2“ и „БНТ Свят“, съгласно 

приложена схема от дирекция „Търговска“. 

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и становище от Директора на дирекция „Правна“ и приема предложените 

Правила и условия за участие в конкурса „Аз купувам българско мляко и български 

млечни продукти, защото….“, които да бъдат публикувани на уебсайта на БНТ www.bnt.bg 

или на подстраницата на кампанията www.bnt.bg/kupuvambulgarsko. 

6. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на евангелските съборни църкви за 

запис и излъчване на обръщение, по повод религиозния празник на вероизповеданието – 

Денят на Реформацията на 31 октомври и становище от Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и 

съгласно чл.7, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава 

съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на 

обръщението на Данаил Игнатов - Председател на Съюза на Евангелските съборни църкви 

http://www.bnt.bg/kupuvambulgarsko


 

на 31 октомври 2014 година, според програмните възможности в програма „БНТ1”. 

Записът на обръщението да бъде осъществен от екип на дирекция „Информация“. 

 7.  Управителният съвет обсъди писмо от Програмния директор на Дома на киното 

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

предоставяне на правата за еднократна публична прожекция на 17.11.2014 година с 

некомерсиална цел по време на организирана специална програма „София филм фест за 

учащи“, създадена с цел да популяризира съвременното филмово изкуство сред ученици и 

студенти на игралния филм „Отчуждение“, произведен през 2013 година, с автори: 

сценаристи Милко Лазаров, Георги Тенев и Китодар Тодоров, режисьор Милко Лазаров, 

оператор Калоян Божилов и артисти в главна роля: Христос Стергиоглу, Мариана Жикич 

и Ованес Торосян.  

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите 

на прожекцията; 

- филмът да бъде предоставен на DVD носител, като БНТ да бъде обозначена за 

продуцент по обичайния за това начин. 

 8. Управителният съвет обсъди писмо от Председателя на Българския олимпийски 

комитет и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за  предоставяне 

на кадри от фонда на БНТ с участието на Българската олимпийска делегация на 

Олимпийските игри в Лондон 2012 година, във Ванкувър 2010 година, в Сочи 2014 година 

и от Младежките олимпийски игри в Сингапур 2010 година и в Нанджин 2014 година, с 

общо времетраене до 10 минути, които да бъдат използвани в рамките на честването на 90-

тата годишнина от основаването на Българския олимпийски комитет. 

9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането 

им в съответствие с отчетените данни, приема корекцията на бюджета на БНТ към 

30.09.2014 година. 

10. Управителният съвет утвърждава проекти на типов договор и анекс с 

„Цветелина“ ООД. 

 11. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на РТВЦ Русе и 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 трудовия договор на Мирослав 

Георгиев Стойчев на длъжност „ръководител ТВ производство, направление „ТВ 

производство“, продуцентски център „БНТ Региони“, РТВЦ Русе, дирекция „БНТ Свят и 

региони“. 

 12. Във връзка с предложение от Управителя на Творчески дом Пампорово и 

становище 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 структурите и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.11.2014 

година. 

 

 


