БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 01
от заседание проведено на 09.01.2018 година

1. Във връзка с предложение от Фондация „Пространство за танц“ за заснемане и
излъчване на два спектакъла на балет „Арабеск“ – „Колекция Кармен“ и „Чакалнята“,
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да
предоговори правата за заснемане и излъчване само на балетния спектакъл „Колекция
Кармен“ по музика на Петър Дундаков и хореография Боряна Сечанова.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Кирил Икономов, продуцент 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 „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния
координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на
договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на концерт на Мая Нешкова,
състоял се на 24 октомври 2017 година в зала 1 на НДК.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен
център /ДМБЦ/ и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и
Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на годишен договор за
медийно партньорство за периода от 01.01.2018 година до 31.12.2018 година.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на Община Перник и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция
„Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на
дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на XXVII Международен
фестивал „Сурва“, който ще се проведе от 26 до 28 януари 2018 година.
5. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно
филмопроизводство – Студия „Екран“ по писмо от филмова компания „Агитпроп“ ООД с
представител Мартичка Божилова за прекратяване ангажимента на БНТ в реализацията на
международния документален проект „Любен и Елена – за любовта към изкуството и
изкуството на любовта“, поради невъзможността да бъдат изпълнени условията на
двустранната спогодба между България и Канада за реализация на копродукции,
Управителният съвет дава съгласие да бъде прекратено участието на БНТ.
6. Във връзка с писмо от д-р Красимира Даскалова – професор във Философския
факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ с молба за предоставяне на права на аудиовизуално произведение от фонда на БНТ и становище от Директора на дирекция „Правна”,
Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за ползване с
образователни цели по международната магистърска програма „Матилда“, съгласно чл.24,
ал.1, т.9 от ЗАПСП на документалния филм „Посланици на бъдещето“, произведен през
1986 година, с времетраене 43,00 минути и автори: режисьор Владимира Кирилова и
сценарист Елена Панайотова.
7. Във връзка с писмо от Стоян Марков – директор на Военния телевизионен канал
с молба за предоставяне на права за излъчване на концерта на Националната гвардейска
част в програмата на Военния телевизионен канал по време на празниците на Българската
армия през 2018 година и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният
съвет дава съгласие за предоставяне на правата до 5 (пет) излъчвания, в рамките на 2018
година, на концерт на Националната гвардейска част, заснет от БНТ, съгласно сключен
договор.

8. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ с информация за получена покана за участие на БНТ в конкурса на
Европейския съюз за радио и телевизия за реализация на детски телевизионни игрални и
документални филми, Управителният съвет с оглед краткия срок за потвърждаване и
изпращане на предложения, не приема БНТ да участва в процедурата.
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ да внесе календар за всички международни събития и проекти, в които БНТ
традиционно участва, със съответните срокове.
9. Във връзка с решение на УС, протокол №46/11.10.2017 година, т.13 и докладна
записка от Изпълнителния директор и Директора на дирекция „Правна“, Управителният
съвет одобрява представения проект на заповед за упражняване на стриктен контрол по
прилагане на Решение №РД-05-109 от 28 септември 2017 година на Съвета за електронни
медии за изменение на Критериите за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или
създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или
социалното развитие на децата.
10. Във връзка с докладната записка от Изпълнителния директор и протокол №01 от
5 януари 2018 година на Бартерната комисия на БНТ за необходимостта от хотелско
настаняване на екипа на БНТ, отразяващ Световна купа по сноуборд в Банско през месец
януари 2018 година, Управителният съвет на основание чл. 10, т. 1 от Общите условия за
излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед предмета на договора,
който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на
стойността, дава съгласие за сключване на договор между БНТ и Община Банско.
11. Решението по точката не е публично.
12. Във връзка с изтичане на 16.02.2018 година на срока на договор за доставка на
течни горива за нуждите на автомобилния парк на БНТ и предложение от Директора на
дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет преди вземане на решение за
обявяване на обществена поръчка с предмет „Доставка на течни горива за нуждите на
автомобилния парк на БНТ чрез карти за безналично плащане“, изисква от Директора на
дирекция „Финансово-стопанска“ в срок до 12.01.2018 година да представи справка за
броя на предоставените карти за безналично плащане и списък на лицата.
13. Във връзка с постановление №316 от 22.12.2017 година на Министерски съвет
за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната от 510 лева в
сила от 01.01.2018 година и предложение от Директора на дирекция „Финансовостопанска“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и
телевизията и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на
БНТ и в съответствие с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Вътрешните
правила за работната заплата в БНТ утвърждава Приложение №2 „Класификатор на
длъжностите и началните основни месечни работни заплати“ към чл. 5, ал. 2, т. 3 от
Вътрешните правила за работната заплата в БНТ, в сила от 1 януари 2018 година.
14. Във връзка с решение от протокол №25/23.11.2017 година на Постоянната
комисия за социално партньорство и докладна записка от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Административна“ съгласувана от
Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ за промяна в Правилата за
работното време и почивките в БНТ, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от
Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и
дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава изменение в Правилата за
работното време и почивките в БНТ.
15. Във връзка с приети структурни промени и възникналата необходимост от
актуализиране на някои правила за работата на консултативни и експертни комисии в
БНТ, Управителният съвет обсъди предложените от Директора на дирекция „Правна“,
Правила за работата на Бартерната комисия на БНТ и Правила за работата на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и взе следните решения:

15.1. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и
телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на
Управителния съвет на БНТ, утвърждава Правила за работа на Бартерната комисия на
БНТ.
Настоящите правила влизат в сила от 1 януари 2018 година.
15.2. Управителният съвет отлага разглеждането на Правилата за работа на
Комисията за реализация на телевизионна продукция, като изисква да бъдат съгласувани
от Програмния директор на БНТ.
16. Решението по точката не е публично.
17. Във връзка с предложение от Генералния директор и Декана на Факултета по
журналистика и масови комуникации на Софийския университет „Св.Климент Охридски”,
Управителният съвет дава съгласие, предоставената от БНТ годишна стипендията на
името на д-р Младен Младенов за учебната 2017/2018 година да бъде връчена на
студентката Андреа Ивайлова Йовева, специалност „журналистика“, профил „телевизия”.
18. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за
организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената справка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и
и.д.Директора на дирекция „Административна“, съгласувана от Началника на отдел
„Управление на човешките ресурси”, за назначени и освободени служители по трудови
правоотношения в периода от 1 октомври до 31 декември 2017 година.
19. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, Управителният съвет одобрява предложената Зимна и Лятна промоция на
БНТ за 2018 година.
20. 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 дава съгласие за промяна в структурата и длъжностното
щатно разписание на БНТ, считано от 15.01.2018 година.
21. Във връзка с подадена лична молба от Константин Кисимов за освобождаване
от длъжността “директор“ на дирекция „Информация“, Управителният съвет на основание
чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда и
съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ, дава съгласие за прекратяване на
трудовия договор на Константин Димитров Кисимов на длъжност Директор на дирекция
„Информация“ по взаимно съгласие, считано от 15 януари 2018 година.
Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Константин Кисимов на
длъжност Директор на дирекция „Информация“ и с цел осигуряване на оперативното
ръководство на дейността на дирекцията, Управителният съвет определя за временно
изпълняващ длъжността „директор” на дирекция „Информация“ Надя Емилова
Обретенова, считано от 15.01.2018 година до назначаване на титуляр на длъжността.

