
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 68 

от заседание проведено на 16.12.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №20 от 10.12.2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

специално новогодишно издание на „Шоуто на Канала“, проектобюджет за участие на 

екипа на предаването „Шоуто на Канала“ в Конкурса за детска песен на Евровизия и 

преразглеждане на бюджета на формата на „Ръкописът“. 

 2. Управителният съвет обсъди протокол №33/10.12.2015 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет и копродуцентското участие на 

БНТ в реализацията на игралния филм „Възвишение“ с времетраене 133 минути, 

сценаристи Нели Димитрова, Виктор Божинов и Милен Русков, режисьор Виктор 

Божинов и копродуценти: филмова компания „Сърпентайн” ООД с представител Иван 

Дойков и филмова компания „Булфилм” ООД с представител Нина Алтъпърмакова. 

 3. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 11.12.2015 година на Съвета за 

технологично развитие и одобрява представените техническите задания за доставка на 

необходимата техника за отразяване на Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро през 

2016 година. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Софийска филхармония 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 два концерта от музикален сезон 

2015/2016 година – „Месия” на Хендел и концерт на оперната прима Веселина Кацарова. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Софийска опера и балет 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 Новогодишния гала концерт. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Софийска филхармония 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 Новогодишен концерт на Софийската 

филхармония с диригент Мартин Пантелеев. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Стандарт Нюз“ АД 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”, 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 на кампанията „Чудесата на България“. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от „Пампорово” АД и становище от 

и.д.Директор на дирекция „Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

Директора на дирекция „БТ 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 Европейска купа по ски – слалом жени, която ще се проведе от 8 до 10 февруари 2016 

година и Турнира по сноуборд „Пампорово Free Style Open“ – част от Световния TTR 

турнир. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по ски и 

становище от и.д.Директор на дирекция „Информация”, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1”, 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 Европейска купа по ски алпийски 

дисциплини за жени  на писта „П.Попангелов“  в Боровец. 

 10. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Арденца” и становище 

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

дава съгласие за медийно партньорство на петото издание на Международния конкурс за 

пианисти – непрофесионалисти „Vivapiano 2016“. 

 11. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“ и дава съгласие за сключване на договор за 

излъчване на Европейските първенства по художествена и спортна гимнастика за периода 

2017 – 2020 година.  

 12. Управителният съвет обсъди писмо от Българското национално радио и 

докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за 

продължаване срока на споразумение за популяризиране на продукции и инициативи на 

БНТ и БНР. 

 13. Управителният съвет обсъди писмо от Софийската опера и балет и докладна 

записка от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за продължаване срока на 

договора между БНТ и Софийската опера и балет за сезон 2015–2016 година. 

 14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“, съгласувана от 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и дава съгласие за сключване на 

лицензно споразумение с „Ди Ес бай Инвърлей Пи Ти Уай“ ООД за излъчване на 

седмичната обзорна програма „Вътрешна линия“ за Световното първенство по 

автомобилизъм „Формула 1“, по програма „БНТ HD“. 

 15. Управителният съвет обсъди докладни записки от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и дава съгласие 

изработването на 20 броя кратки телевизионни форми за представяне на документалните 

филми от проекта „Лачените обувки на българското кино – документални филми“ да бъде 

за сметка на финансовия ресурс по чл.13, ал.1, т.5 от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на филми в БНТ.  

16. Във връзка с писмо от „Нове АД Холдинг“ и докладни записки от Директора на 

дирекция „ТВ производство“ и Ръководителя на направление „БНТ HD”, Управителният 

съвет дава съгласие церемонията „Спортист на годината“ да се излъчи пряко на 22.12.2015 

година и по програма „БНТ HD“ от 19:00 до 20:30 часа. 



 

 17. Във връзка с писмо от Кмета на град София и докладна записка от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава съгласие за излъчване на проекта 

„Забравените герои“, по повод 100 години от включването на България в Първата световна 

война по програма „БНТ1“.  

18. Във връзка с писмо от Радомир Чолаков и становище от  Директора на дирекция 

„Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на права за тиражиране с 

некомерсиална цел на DVD носител с тираж 300 броя на обзорното предаване със заглавие 

„Ку-ку - Началото“ – създадено през 2001 година, включващо части от първите броеве на 

студентското предаване „Ку-ку“ с автори: сценарист Радомир Чолаков и режисьори Петър 

Данданов и Станислав Терзиев.  

19. Във връзка с предложение от Национална агенция за приходите за реализиране 

на съвместна телевизионна рубрика тип национална игра на лотариен принцип с касови 

бележки, която има за цел да подобри информираността на обществото за данъците и да 

насърчи гражданския контрол върху отчитането на оборотите на търговските обекти и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за 

реализиране и излъчване на седмична рубрика „Лотария с касови бележки“. 

 20. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от Директора 

на дирекция „Финансово-стопанска“ за направените плащания по утвърдените средства за 

филмопроизводство през 2015 година и поетите финансови ангажименти за изплащане 

през 2016 година. 

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

предложение за финансиране на предподготовка и подготовка на телевизионния сериал 

„Четвърта власт“ – втори сезон, Управителният съвет ще вземе решение за реализация на 

сериала след разглеждане и утвърждаване на бюджета на БНТ за 2016 година.  

 22. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Управителният съвет връща 

предложението за подновяване на договора с агенция SNTV, като изисква да бъдат 

проведени допълнително преговори за намаляване на предложената цена. 

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

и.д.Директор на дирекция „Административна“ и Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ 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 на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, 

считано от 01.01.2016 година. 

 24. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени в протоколи №51/05.10.2015 година до протокол №63/26.11.2015 

година. 

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

Управителният съвет дава съгласие за удължаване срока за излъчване на клип за 

популяризиране на кампанията „Купи жива елхичка, помогни на дете“, организирана от 

Министерство на земеделието и храните. 

 

 


