БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 02
от заседание проведено на 17.01.2018 година

1. Управителният съвет приема представения анализ на запълняемостта на
рекламното време, изпълнение на бюджета за 2017 година и ценовата политика на БНТ за
продажба на търговски съобщения.
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ в края на месец юни 2018 година да внесе анализ за изпълнение на
приходната част в бюджета на БНТ, в съответствие с одобрената нова търговска политика
за продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ през 2018 година.
2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации” и дава съгласие да бъде сключен договор с "WRC
PROMOTER GMBH" за придобиване на права за излъчване на Световния рали шампионат
(WRC), сезон 2018 година.
3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и одобрява такса за пренос на сигнал
за организирани публични прожекции на територията на България, за всички срещи, които
ще излъчи БНТ от Световното първенство по футбол, Русия 2018™, от субекти получили
официален лиценз, съгласно Правилата на ФИФА за излъчване на събития от
първенството на публични места.
4. Решението по точката не е публично.
5. Във връзка с предложение от „Д2 ГРУП“ ООД за реализация на нов сезон на
проекта “Голямото Rock междучасие“ и докладна записка от Програмния директор,
Управителният съвет не дава съгласие да се реализира нов сезон на проекта “Голямото
Rock междучасие“.
6. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за
сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и
спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец ноември 2017 година.
7. Във връзка с писмо от арх.Анна Неврокопска, председател на Сдружение
„Творческа мрежа за културно наследство“ с молба за предоставяне на права за безплатна
публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по време на
фестивала „Дни на архитектурното наследство“, който ще се проведе в Дома на киното на
3 и 4 февруари 2018 година и становище от Директора на дирекция „Правна”,
Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за публична прожекция с
некомерсиална цел на аудио-визуални произведения.
8. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно
приключило публично състезание за избор на изпълнител и сключването на договор по
обществена поръчка с предмет „Доставка на 7 броя репортажни камери за нуждите на
регионалните центрове“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника
за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за
изпълнение с „ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Техника и технологии“ и на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените

поръчки прекратява открита процедура с предмет: „Доставка на система за дълговременно
съхранение на видеофайлове – цифров архив SGL /библиотека/“.
10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„Програмно осигуряване“ с информация за предстоящи търгове и крайни срокове за
придобиване на права за излъчване на значими спортни събития – УЕФА ЕВРО 2020,
квалификации на националния отбор по футбол, Лига на нациите, Лига Европа и
Шампионска лига, сезон 2018 – 2022 година.
11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансовостопанска” с информация за приключване на селекционната процедура за подбор на
проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Управителният съвет
дава съгласие да се пристъпи към подаване на необходимите документи и сключване на
договор за изпълнение на проекта за обучение на персонала на БНТ по процедура
BG05M90P001-1.021 "Обучения за заети лица" на Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси".
12. 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 Комисията за реализация на
телевизионна продукция на БНТ.
Настоящите правила влизат в сила от 1 януари 2018 година.
13. Във връзка с решение на УС, протокол №63/20.12.2017 година, т.21,
Управителният съвет обсъди предоставената информация от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” за възможните действия, които трябва да предприеме БНТ, за
бракуване на автомобилите оставени на съхранение в посолските комплекси в Москва и
Берлин.
14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за промяна
в длъжностното щатно разписание, с цел подобряване работата в направление „Сутрешен
блок“ свързано с подготовката и заснемане на репортажи и становище от Директора на
дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директор на дирекция „Административна“,
Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7,
ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране
организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава
съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“,
считано от 01.02.2018 година.

