
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 70 

от заседание проведено на 29.10.2014 година 
 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди Протокол №14 от 14.10.2014 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява представените бюджетни разходи за 

реализацията на детския телевизионен формат „Търсачи на мечти“, детското предаване 

„Милион и две усмивки“, извънредното предаване на тържествената заря по случай 1000 

години от смъртта на цар Самуил, филм портрет по повод 60-тата годишнина на Живко 

Колев, разширени репортажи реализирани съгласно сключен договор с МРРБ по 

оперативна програма „Регионално развитие“ и реализирани 44 броя рубрики от екип на 

предаването „Бразди“ по сключен договор с Министерство на земеделието и храните и 

предаването „Местно време“.  

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Театър „Искри и сезони” 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 Гала концерт „Коледни звезди”, който ще се проведе на 11.12.2014 година в зала 1 на 

НДК. 

 3. Управителният съвет обсъди с предложение от ВК „Марек Юнион-Ивкони“ 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 турнира 2015 CEV DenizBank Шампионската лига по 

волейбол. 

 4. Управителният съвет обсъди 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 

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

свое решение, протокол №65/07.10.2014 година, точка 7 за заснемане на два концерта от 

цикъла „Концертмайсторите“ организирани от „Кантус Фирмус“.  

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за промяна в одобрените разходи за сметка на 

организатора на Международен куклен фестивал „Златният делфин” отразени в протокол 

№62/29.09.2014 година, точка 8. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на вътрешните 

работи, Главна дирекция „Охранителна полиция“ и становище от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, и.д.Директора на дирекция 

„Информация“ и Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и дава съгласие за 

медийно партньорство на Световния ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия. 

 7.  Управителният съвет обсъди предложение от Съюза на изобретателите в 

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

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

медийно партньорство на 5-тото изложение „Изобретения, трансфер и иновации – ИТИ 



 

2014“, което ще се проведе от 6 до 8 ноември в НДК под мотото „И ти, и аз…и България – 

край на пропуснатите ползи“. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Български хелзински 

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

дирекция „Търговска“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие 

за медийно партньорство на наградите „Човек на годината“. 

9. Управителният съвет обсъди писмо от Нов български университет с молба за 

излъчване на клип за популяризиране на Благотворителен юбилеен гала концерт „Райна 

Кабаиванска представя звездите на операта“ и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на 

УС, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за 

популяризиране на Благотворителния юбилеен гала концерт „Райна Кабаиванска 

представя звездите на операта“.  
10. Управителният съвет обсъди писмо от Каритас България за излъчване на клип 

за популяризиране на националната кампания за подкрепа на възрастни и болни хора и 

становище от и.д.Директор на дирекция „Търговска” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на 

клип за популяризиране на DMS номер 17 777 за набиране на дарителски SMS в подкрепа 

на болни и самотни хора, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 

73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените 

изисквания. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от Българското дружество по 

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

дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно партньорство и излъчване на програмна 

форма с времетраене 1 мин. и 30 сек. за популяризиране на кампанията „Алергията е 

лечима!“ имаща за цел да провокира хората да се консултират с алерголог, дори и при най-

малките симптоми. 

 12. Управителният съвет обсъди с предложение от Асоциация „Българска книга“ и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“,  Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за медийно 

партньорство на Софийския международен литературен фестивал, който ще се проведе от 

26 ноември до 14 декември 2014 година. 

13. Управителният съвет обсъди предложение от ДКАРЦ „Хил Клиник“ ЕАД и 

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

“Информация“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Ръководителя на направление 

„Публични комуникации“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава 

съгласие за медийно партньорство на кампанията „Моември 2014 – превенция на рака на 

простатата“. 

14. Управителният съвет обсъди предложение от Американска фондация за 

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

дирекция „Търговска“ и дава съгласие за медийно партньорство на Студентски филмов 

фестивал “Ранно пиле 10“, който ще се проведе от 6 до 11 ноември 2014 година.  

 15. 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 септември 

2014 година. 

 16. Управителният съвет обсъди писмо от Ректора на Нов български университет с 

молба за предоставяне на права за публична прожекция на аудио-визуални произведения 

от фонда на БНТ по време на организирана експозиция в Музея на НБУ, посветена на 

рождението на проф.Васил Стоилов през месец ноември 2014 година и становище от  



 

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата 

за публична прожекция на следните аудио-визуални произведения от фонда на БНТ: 

1. „проф. Васил Стоилов“ – жанр: портрет, произведен през 1983 година, с 

времетраене 25,50 минути и автори: сценарист, режисьор и оператор Йордан Йорданов; 

2. „Васил Стоилов“ – жанр: документален филм, произведен през 1994 година, с 

времетраене 21,02 минути и автори: сценарист Павел Павлов, режисьори Павел Павлов и 

Васил Минчев и оператори Йордан Йорданов и Нестор Манолов; 

3. „Знаци по пътя: Васил Стоилов“ – жанр: документален филм, произведен през 

2009 година, с времетраене 27,44 минути и автори: сценаристи Павел Павлов и Атанас 

Свиленов, режисьор Явор Бобев и оператор Марин Карамфилов. 

Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

- да уреди авторските и сродните им права за целите на прожекцията;  

- аудио-визуалните произведения да бъдат предоставени на носител DVD, като 

БНТ да бъде обозначена за продуцент по обичайния за това начин. 

 17. Управителният съвет обсъди писмо от Председателя на Центъра за култура и 

дебат „Червената къща“ за партньорство и предоставяне на права за публична прожекция 

на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по повод отбелязване на годишнината 

от падането на Берлинската стена и организиране на три дебата обединени под общата 

тема „25 години преход: Кризата на доверието в обществото“ и становище от  Директора 

на дирекция „Правна”, Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и дава съгласие за партньорство и безвъзмездно предоставяне на 

правата за публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ. 

Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

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

прожекцията, чрез дружествата за колективно управление на права, като представи 

доказателства за това на БНТ преди предоставяне на аудио-визуалните произведения;  

- аудио-визуалните произведения да бъдат предоставени на носител DVD, като 

БНТ да бъде обозначена за продуцент по обичайния за това начин. 

 18. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Софийската опера и балет с 

молба за предоставяне на права за публична прожекция на аудио-визуални произведения 

от фонда на БНТ в рамките на предстоящата „Нощ на театрите“ на 15.11.2014 година и 

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

безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция на следните аудио-

визуални произведения от фонда на БНТ: 

1. „Христина Морфова“ – произведен през 1991 година, с времетраене 36,00 

минути и автори: сценаристи Емил Янев и Петър Бахнев, режисьор Петър Бахнев и 

оператор Стефан Костов; 

2. „Николай Гяуров – път през годините“ – произведен през 1999 година, с 

времетраене 60,00 минути и автори: сценарист Невена Коралова и режисьор Йордан 

Джумалиев; 

3. „Гласът, който моли Бога за България“ – произведен през 2014 година, с 

времетраене 70 минути и автори: сценарист Петя Тетевенска и Невена Коралова, режисьор 

Росен Елезов и оператор Пламен Герасимов; 

4. „Адриана Лекуврьор“ – произведен през 1988 година, с автори: режисьор 

Светозар Атанасов и оператор Мария Митева. 

 Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

-   да уреди за своя сметка авторски и сродни права за целите на прожекцията; 

-   да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалното 

произведение на DVD носител, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване 

и продажба на материали от телевизионния архив на БНТ; 

- на предоставените презаписи, БНТ да бъде обозначена за продуцент по 

обичайния за това начин. 



 

В случай, че публичната прожекция е с комерсиална цел, Управителният съвет 

възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ да 

договорят процент от продажбата на билети срещу предоставените от БНТ продуцентски 

права.  

19. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за планиране, провеждане и възлагане на 

обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени 

поръчки в БНТ и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз 

по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на БНТ“ и 

утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.  

 20. Решението по точката не е публично. 

 21. Във връзка с предложение от Директора на дирекция “Техника и технологии“ за 

осъществяване на по-добра организация и контрол върху качеството на извършваните 

дейности, техническото и технологично осигуряване на производствените мощности за 

художествено осветление в студийните комплекси и подобряване на оперативното 

техническо и сервизно обслужване на съоръженията за студийно художествено осветление 

и осъществяване на взаимозаменяемост на дейности, становище от Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси” и приложени заявления за писмено съгласие от 

служители в дирекцията, 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 организационната 

структура и длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и техннологии“, 

считано от 01.11.2014 година, като създава звено „Студийно художествено осветление“ в 

сектор „Студийни комплекси“, направление „Производствен апаратно-студиен комплекс“. 

22. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, 

съгласувано от Изпълнителния директор за прекратяване действието на заповед 

№500/01.10.2013 година за временно изпълняващ длъжността „главен координатор”,  

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 определя за временно изпълняващ длъжността 

„главен координатор” в направление „Координация”, дирекция „ТВ производство” Стефка 

Недева Василева до провеждане на конкурс и назначаване на титуляр, считано от 

31.10.2014 година. 

 


