БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 09
от заседание проведено на 19.02.2016 година
1. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност,
технологичното обновление и финансово състояние на Българската национална телевизия
за периода от месец август 2015 година до месец януари 2016 година и възлага на
Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „България си ти“ и
становища 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”, 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 Годишни награди „България си ти!“ за 2015 година, които ще
се проведат на 29.02.2016 година в Народен театър „Иван Вазов“.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Общество и сигурност“
и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство
на кампанията „Реформа и сигурност“, която се реализира в периода от 1 до 29 февруари
2016 година, съвместно със Синдикална федерация на служителите в МВР.
4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и възлага да се проведат допълнителни преговори за уточняване на
конкретните кампании на SBB Media, както и броят на клиповете за популяризирането им
в програмите на БНТ.
5. Управителният съвет обсъди предложение от „Болкан Броудкастинг“ ЕАД и
становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на
договор за партньорство на събития и кампании през 2016 година.
6. Във връзка докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска”,
Управителният съвет утвърждава цени за 30 секунден рекламен клип за футболни срещи
от Лига Европа сезон 2016/2017 за излъчване по програма „БНТ1” и програма „БНТ HD”.
7. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска”,
Управителният съвет утвърждава пакети за излъчване на рекламни форми в Интернет
сайтовете на БНТ и „Нова Бродкастинг Груп“ АД за Европейско първенство по футбол
2016 година.
8. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“,
Управителният съвет одобрява Тарифа за търговски публични прожекции, изготвена в пет
категории на база „зрителски капацитет“ от Европейското първенство по футбол (УЕФА
ЕВРО 2016 година).
9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и одобрява предложените допълнителни пакети за рекламодатели при
излъчване на футболните срещи от Европейското първенство по футбол 2016 година.
10. Решението по точката не е публично.
11. Управителният съвет обсъди, писмо от Българска федерация по мотоциклетизъм
и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие срещу
предоставените от Българска федерация по мотоциклетизъм права за заснемане и
излъчване на състезания от Световния шампионат по мотокрос, Европейския шампионат

по мотокрос и 23 броя предавания „МОТОСПОРТ ЕКСТРА” през 2016 година, БНТ да
предостави телевизионно време за излъчване на рекламните форми в прайм тайм по
програма „БНТ1“, при условие, че съществува свободно рекламно време.
12. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от
Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за запълняемост на регламентирано,
съгласно Закона за радиото и телевизията рекламно време в прайм тайм на програма
„БНТ1“ за периода от 1 януари до 31 декември 2015 година.
13. Във връзка с писмо от Изпълнителния директор на Национален дворец на
културата с молба за предоставяне на право за използване на архивни кадри от фонда на
БНТ в реализацията на интерактивен театрален проект „КРЕАТОРИУМ – лабиринт в
лабиринта“ и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава
съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за използване на кадри от новинарска
емисия на БНТ от 1981 година с времетраене до 6 минути.
Ползвателят на аудиовизуалното произведение да обозначи по подходящ начин
съдействието на БНТ при реализацията на проекта „КРЕАТОРИУМ – лабиринт в
лабиринта“.
14. Във връзка с решение на УС, протокол №5/01.02.2016 година, т.2,
Управителният съвет приема за сведение информацията от Ръководителя на направление
„Програмно осигуряване“ за получения отказ за партньорство от дистрибуторска
компания „Пърпъл Рейн“ ЕООД.
15. Управителният съвет приема за сведение, представения от Директора на
дирекция „Вътрешен одит“, Годишен доклад и обобщена информация за дейността по
вътрешен одит в БНТ за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.
16. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” и на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане
на обществени поръчки в БНТ и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава
съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Осигуряване на некомутируем
достъп до Интернет за нуждите на БНТ“ с две обособени позиции: обособена позиция №1
– „Доставка на услуга основен некомутируем достъп до Интернет“ и обособена позиция
№2 – „Доставка на алтернативен некомутируем достъп до Интернет“ и утвърждава
проекта на документация за обществената поръчка.
17. Управителният съвет обсъди доклад от Директора на дирекция „Финансовостопанска”, относно приключила процедура за избор на изпълнител след проведена
открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Услуги по пренос и сателитно
разпространение на програма „БНТ Свят“ за територията на Европа, Близкия изток и
Северна Африка“ и 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 „НУРТС
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.
18. Решението по точката не е публично.
19. Във връзка с предложение от Генералният директор на БНТ, Управителният
съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №59/11.11.2015 година, т.4 за
партньорство с Фондация „Енчо Керязов“ свързана със заснемане и излъчване на
Церемонията по връчване на наградите на Фондацията и цирков спектакъл „Нощ на
звездите“, като одобрява да бъдат връчени две награди от името на БНТ на изявени деца в
образованието, изкуството и спорта, както следва:
 На Енчо Иванов Мишинев в категория „Образование“ - 7 (седем) дневна
почивка в Творчески дом „Пампорово“ и участие в телевизионно предаване в програма
„БНТ1“.
 На Николай Емилов Димитров в категория „Изкуство“ - 7 (седем) дневна
почивка в Почивна станция на БНТ в град Китен и участие в телевизионно предаване в
програма „БНТ1“.

20. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по бокс и
становища от 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”, 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
Международен турнир по бокс „Странджа“, Международен турнир по бокс „Емил Жечев“,
Световна олимпийска квалификация по бокс за мъже, Международен турнир „Балкан“ и
Европейско първенство по бокс за жени.

