БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 02
от заседание проведено на 11.01.2017 година
1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и приложен протокол от Продуцентския съвет на дирекция „Програма
БНТ1“ по решение на УС, протокол №59/20.12.2016 година, относно позиционирането на
късен телевизионен сериал в дните понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 23:30 часа и
възлага на и.д Директора на дирекция „Търговска“ и Ръководителя на направление
„Програмно осигуряване“ да внесат за обсъждане информация за постигнатия рейтинг на
късния тв сериал.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Български футболен съюз за
сключване на тригодишно споразумение за излъчване на домакинските срещи на
националните отбори по футбол – юноши до 17 и 19 година и младежи до 21 години, както
и права за излъчване на мачовете от елитната младежка група до 19 година и докладна
записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция
„Информация“ и възлага на и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на
дирекция „Търговска“ и Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ до
продължат преговорите с Български футболен съюз.
3. 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 Ръководителя на направление
„БНТ HD“ с предложение за подновяване на договора за излъчване на седмичната обзорна
програма „Вътрешна линия“ за Световното първенство по автомобилизъм „Формула 1“ и
дава принципно съгласие за сключване на лицензно споразумение с „Ди Ес бай Инвърлей
Пи Ти Уай“ ООД за излъчване на телевизионна програма „Вътрешна линия“ по програма
„БНТ HD“.
4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция
„Търговска” и дава съгласие за сключване на ново споразумение с Българското
национално радио до 31.12.2017 година за популяризиране на продукции и инициативи на
двете медии.
5. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и одобрява да бъде продължено членството на БНТ в международната
организация EGTA – Асоциация на радио и телевизионните търговски звена на
европейските медии.
6. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус
Фирмус“ 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”, 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 концерт на оркестъра на Класик ФМ
радио, диригент Максим Ешкенази и солист американския цигулар Гил Шахам, който ще
се състои на 30 януари 2017 година в зала „България“.
7. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и
становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция
„Програма БНТ1“, 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”, 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 симфоничния концерт „Веселите музиканти“, който ще се
състои на 16.01.2017 година в зала „България“.
8. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и
становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция
„Програма БНТ1“, 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”, 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 симфоничния концерт „Съдба и медии“, който ще се състои
на 26.01.2017 година в зала „България“.
9. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на младежта и
спорта и Български спортен тотализатор чрез Гражданско дружество по ЗЗД „ДИСпорт“ и
становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция
„Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансовостопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на
Церемония за награждаване отличилите се спортисти и треньори на България за 2016
година „Нощта на шампионите“, която ще се състои на 20.01.2017 година.
10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и дава съгласие за
сключване на договор с „ЕММА МЮЗИК“ ЕООД за отстъпване право за излъчване по
безжичен път на премиерния концерт „Месия“ за издаването на новия едноименен албум
на Мирослав Костадинов – Миро.
11. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на Община Перник и
становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, и.д.Директора на дирекция
„Информация“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно
партньорство на XXVI Международен фестивал „Сурва“, който ще се проведе от 27 до 29
януари 2017 година.
12. Управителният съвет обсъди предложение от Асоциацията на земеделските
производители и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, и.д.Директора на
дирекция „Информация“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора
на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на Национална среща на
земеделските производители в България под мотото „10 години членство на България в
ЕС“, която ще се проведе от 8 до 10 февруари 2017 година.
13. Управителният съвет обсъди писмо от фирма „МЛН“ ООД с молба за
предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ, които да бъдат използвани в
реализацията на документален филм с работно заглавие „Седем стъпки до скока“ за
лекоатлетката Йорданка Благоева и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“
и и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ и дава съгласие за предоставяне на кадри
от спортни състезания от фонда на БНТ, които да бъдат включени в новосъздадения филм,
срещу предоставените изключителни права за излъчване на филма в програмите на БНТ.
14. Управителният съвет обсъди протокол №01 от 5 януари 2017 година на
Бартерната комисия на БНТ и с оглед значимостта при отразяване на Световната купа по
сноуборд, която се провежда за първи път в България и в нея ще участват двамата ни найдобри сноубордисти – носителят на Световната купа в паралелните дисциплини –

Радослав Янков и Александра Жекова, изисква от и.д.Директора на дирекция
„Информация“ да внесе ново предложение за сключване на договор с насрещни непарични
престации между БНТ и Община Банско.
15. Във връзка с писмо от „Вилекула“ ООД с повторно искане за трансформиране
на предоставеното и неизползвано телевизионно време за излъчване на спонсорски
заставки срещу предоставените изключителни права за излъчване на детския куклен
сериал „Благуните“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“,
Управителният съвет потвърждава свое решение в протокол №05/01.02.2016 година, т.7 и
не дава съгласие за трансформиране на неизползваното телевизионно време за излъчване
на спонсорски заставки в излъчване на рекламни спотове.
Управителният съвет препоръчва кратките епизоди на сериала „Благуните“ при
програмна възможност да бъдат планирани по програма „БНТ2“ където да бъде излъчен
остатъкът от неизползваното телевизионно време за излъчване на спонсорски заставки.
16. Решението по точката не е публично.
17. Решението по точката не е публично.
18. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно
време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на
предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец октомври
2016 година.
19. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно
време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на
предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец ноември 2016
година.
20. Във връзка с изпълнение на решение на УС, протокол №44/29.09.2016 година,
т.11, Управителният съвет обсъди изготвения анализ на постигнатите резултати от
въведената нова ценова политика за продажба на телевизионно време за излъчване на
рекламни форми в програмите на БНТ.
21. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно
приключила открита процедура за избор на изпълнител и сключването на договор по
обществена поръчка с предмет „Подмяна на студийното осветление в Апаратностудийните комплекси“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника
за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за
изпълнение с „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
22. Във връзка с проведен конкурс за заемане на длъжността „началник на отдел”,
отдел „Маркетинг“ в дирекция „Търговска“, Управителният съвет на основание чл.62 т.14
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 списъка на ръководните длъжности в БНТ дава
съгласие за сключване на трудов договор с Юлия Михайловна Топалова.
23. Във връзка с утвърдения План за действие за изпълнение на дадените
препоръки в Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на
годишното оценяване на трудовото изпълнение на служителите на БНТ, за периода
01.01.2015 година – 31.12.2015 година и докладна записка от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и и.д.Директор на дирекция „Административна“, Управителният
съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и
дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава изменение в Правила за оценяване
на трудовото изпълнение на служителите в Българската национална телевизия и
Приложение №1а в параграф 3 на Заключителните разпоредби: Списък на длъжностите с
ръководни функции в БНТ, оценявани с Формуляр за оценка на служител с ръководна
роля.

