БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 05
от заседание проведено на 01.02.2018 година

1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации" за публикувана предварителна информация на страницата на Европейския
парламент, свързана с предстоящо обявяване на конкурс за съфинансиране на проекти в
категория „Медии“ чрез фондовете на Европейския съюз, Управителният съвет след като
се запозна с предложението и с оглед практиката, че БНТ съфинансира реализацията на
проекта, а в бюджета на БНТ за 2018 година не са заложени средства, не дава съгласие за
участие на БНТ в международна конкурсна процедура на Европейския парламент
(COMM/SUBV/2018/M) за периода 2018-2019 година.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по
художествена гимнастика и становище от Програмния директор, и.д.Директора на
дирекция „Информация”, 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“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”,
Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна”, и дава
съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Световното първенство по
художествена гимнастика, което ще се проведе от 10 до 16 септември 2018 година в зала
„Арена Армеец”.
3. Във връзка с решение на УС, протокол №01/09.01.2018 година, т.1 и становища
от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, Управителният съвет дава съгласие да бъде сключен договор с Фондация
„Пространство за танц“ за заснемане и излъчване на балетния спектакъл „Колекция
Кармен“ по музика на Петър Дундаков и хореография на Боряна Сечанова с времетраене
70 минути.
4. Във връзка с решение на УС, протокол №29/06.07.2017 година, т.2 за участие на
БНТ в реализацията на документалния проект „Чувство за непоносимост“ чрез
предоставяне на технически мощности и услуги и архивни кадри, Управителният съвет
обсъди протокол №1/19.01.2018 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и
приема общ бюджет за реализация на документалния филм „Чувство за непоносимост“ с
времетраене 80 минути, сценарист Дочо Боджаков и режисьори Дочо Боджаков и Боя
Харизанова, продуцент филмова къща „Инкомс проджект“ ЕООД с представител Пламен
Йорданов.
5. Управителният съвет обсъди протокол №2/19.01.2018 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство за разглеждане на общ бюджет за реализация на
документалния филм „Двата слона и тревата“ с времетраене 54 минути, сценаристи
Николай Проданов и Ралица Димитрова, режисьор Ралица Димитрова, продуцент филмова
къща „Б ПЛЮС ФИЛМ“ ЕООД с представител Пламен Герасимов и писмо с Вх. № ВД151/24.01.2018 година от продуцента на филма, и приема становището на Бюджетната
комисия по филмопроизводство, в съответствие с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за
реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ да бъде прекратено
копродуцентското участие на БНТ .
6. Управителният съвет обсъди становище на Главния продуцент на ПЦ
„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ и протокол №3/19.01.2018 година на

Бюджетната комисия по филмопроизводство относно реализацията на телевизионния
игрален филм с работно заглавие „Сцени, отпаднали от живота на една актриса“ с
времетраене 85 минути, сценарист и режисьор Иван Владимиров, изпълнителен продуцент
филмова къща „Гала филм“ ООД с представители Галина Тонева и Кирил Кирилов и дава
съгласие, филмът да бъде допуснат за допълнително финансиране, чрез средствата
предоставяни от ИА „Национален филмов център“, при условие, че БНТ с оглед
мажоритарното дялово участие ще придобие изключителен контрол по отношение на
условията за използване на филма, в т.ч. определяне периода за кинопоказ и първото му
излъчване в програмите на БНТ.
7. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 19.01.2018 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец ноември и месец декември 2017
година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на
дирекция „Информация“.
8. Във връзка с предложение от Фондация „Пространство за танц“ за
популяризиране на постановките, включени в юбилейната програма „50 години Арабеск –
време за танц, пространство за култура“ и становище от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет
дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство.
9. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
Управителният съвет дава съгласие да бъдат реализирани две издания от проекта „Децата
на България са супер“ за 1 юни и Нова година.
10. Управителният съвет обсъди предложение от Програмния директор и дава
принципно съгласие за реализация на предаване за кино с работно заглавие „Операция
КИНО“ през 2018 година.
11. Управителният съвет обсъди предложение от „Би Си Медия“ ООД и становище
от Програмния директор, 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“, 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 48 епизода
от предавания за фитнес „Супер сериите“ и „Супер сериите+“.
12. Решението по точката не е публично.
13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, обемни
отстъпки и условия за закупуване на рекламно време при излъчване на Зимните
олимпийски игри през 2018 година в Пьонгчанг, Южна Корея.
14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за промяна в предоставените отстъпки за
рекламодатели при излъчване на футболните срещи от оставащите фази на турнира Лига
Европа през 2018 година в съответствие с приетата Търговска политика за продажба на
търговски съобщения в програмите на БНТ за 2018 година,
15. Решението по точката не е публично.
16. Решението по точката не е публично.
17. 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 декември 2017 година.
18. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска,
Управителният съвет на основание Правилника за организацията и дейността на УС на
БНТ, чл. 29, ал. 2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на

обществени поръчки и чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки дава съгласие
за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк на БНТ
чрез карти за безналично плащане“, като одобрява проекта на решение за откриване на
процедурата.
Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за борсово
посредничество с фирма „Скорпион брокерс“ ЕООД.
19. Във връзка с доклад от Комисията по архивиране на телевизионната продукция
на БНТ, назначена със Заповед №РД-10-103/08.03.2017 година на Генералния директор,
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 Правилник за набиране, съхранение, използване и продажба на материалите от
телевизионния архив на БНТ.
Настоящите правила влизат в сила от датата на взетото решение.
20. Във връзка с предложение от Програмния директор, Управителният съвет
одобрява специални програмни схеми на „БНТ1“ и „БНТ HD“ за излъчване на Зимните
олимпийски игри от 8 до 25 февруари 2018 година от Пьонгчанг, Южна Корея и празнична
програмна схема на „БНТ1“ за периода от 3 до 5 март 2018 година.
21. Решението по точката не е публично.
22. Решението по точката не е публично.
23. Във връзка с подадена лична молба от Юлиана Тончева за прекратяване на
трудовите й правоотношения и желание да бъде пенсионирана на основание чл. 68а от
Кодекса за социално осигуряване, 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,
считано от 28 февруари 2018 година.

