
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 68 

от заседание проведено на 25.11.2013 година 
 

 

 1. Управителният съвет дава принципно съгласие за реализация на формата „Най-

хубавите години от нашия живот“ и възлага на Комисията за реализация на телевизионна 

продукция да разгледа необходимите бюджетни разходи за реализацията му.  

2. Управителният съвет приема становището от и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Директора от 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 сключване на договор със „С.В.-РСА България“ 

ООД за заснемане и излъчване на Националната волейболна лига – Бачково изворна вода и 

Купа на България /мъже и жени/. 

 3. Управителният съвет приема становището 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 сключване 

на договор с „БГ Мюзик къмпани“ за заснемане и излъчване на конкурс „Студент на 

годината“ – „Песните символи на България“, който ще се проведе на 04.12.2013 година в 

Централен военен клуб. 

 4. Управителният съвет обсъди протокол №21/19.11.2013 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и на основание чл.53 от Правилника за производство на 

телевизионна продукция и продуцентска дейност в БНТ утвърждава разпределение на 

спонсорски постъпления от фирма „Чиполино“ ЕООД за предаването „Денят отблизо с 

Мария“.  

 5. Управителният съвет разгледа докладната записка от Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“ и приема да бъде обсъдена стратегия на БНТ за мястото на 

излъчване на спортните състезания в програмите на БНТ. 

6. Управителният съвет приема предложението от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“, относно програмна 

необходимост от закупуване на филми и сериали, които да бъдат включени за излъчване в 

коледно-новогодишната програма на „БНТ1“ и в програмата през 2014 година и дава за 

сключване на договор с компания „Бета филм“. 

 7. Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да 

проведе преговори с „Томпсън Ройтерс“ за подновяване на договора за използване на 

репортажи от международен видеообмен. 

 8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Правна“ за проведени преговори свързани с опция за откупка на правата за римейк на 

сериала „Под прикритие“. 

 9. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за лицензиране 

права за излъчване на телевизионния сериал „Под прикритие“.  

 10. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация за 

сключени договори със „СИА ФИЛМ ПРОДАКШЪН” ООД. 

11. Управителният съвет приема за сведение докладните записки от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с информация 

за постъпилите приходи за покриване на разходите за излъчване на Световното 

първенство по лека атлетика в Москва. 



 

 12. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Омбудсмана на 

БНТ относно дейността му, като изисква да внесе конкретни инициативи за подобряване 

на външно институционалната комуникация на БНТ. 

13. Управителният съвет връща предложението от Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ и Ръководителя на РТВЦ Варна за провеждане на обществена 

поръчка за закупуване на автомобил за ДПТС/DNG за нуждите на телевизионния център 

като изисква становище от Директора на дирекция „Техника и технологии“ и Директора 

на дирекция „Финансово-стопанска“. 

 14. 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 дирекция „БНТ Свят и региони“, дирекция „Информация“, Почивен дом 

Китен и Творчески дом Пампорово, считано от 01.12.2013 година. 

 15. Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и 

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

одобрява длъжностна характеристика за длъжността „секретар“ па пряко подчинение на 

Изпълнителния директор. 
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