БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 10
от заседание проведено на 27.02.2018 година

1. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност,
технологичното обновление и финансовото състояние на Българската национална
телевизия за периода от месец септември 2017 година до месец февруари 2018 година и
възлага на Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии.
2. Във връзка с Постановление № 15 на Министерския съвет от 1 февруари 2018
година, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 година за обезпечаване
на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година,
Управителният съвет с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането им в
съответствие с отчетените данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета
на БНТ.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по кънки и
становище от Програмния директор, 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 фигурно пързаляне за юноши и девойки, което ще
се проведе от 7 до 11 март 2018 година в зала „Арена Армеец“.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Международния
филмов фестивал „София Филм Фест“ и становище от Директора на дирекция „Програма
БНТ1“ и Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации”, и дава съгласие за медийно
партньорство на фестивала, който ще се проведе от 7 до 18 март 2018 година с
допълнителна програма от 19 до 29 март 2018 година в градовете София, Пловдив, Бургас
и Варна.
5. Във връзка с писмо от Директора на Национално училище за танцово изкуство София за медийно партньорство на информационна кампания за набиране кандидати за
учебната 2018/2019 година и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл.
7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за
предоставяне на програмно време за излъчване на клип за кампанията, съгласно
разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията,
при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
6. Управителният съвет обсъди писмо от Мартичка Божилова, представител на
„Агитпроп“ ООД, докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно
филмопроизводство – Студия „Екран“ и дава съгласие за сключване на договор с
изпълнителния продуцент „Агитпроп“ ООД за предоставяне на права за промотиране и
провеждане на преговори за продажба и разпространение на телевизионния игрален
сериал „Денят на бащата”.
7. Във връзка с предложение от г-жа Мая Манолова, Омбудсман на Република
България за медийно партньорство на Националната кампанията „Великден за всеки“,
която е насочена към подпомагане на възрастните хора чрез набиране на финансови
средства и хранителни продукти и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и

комуникации“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция
„Информация” и Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл.
7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за
предоставяне на програмно време за излъчване на клип за кампанията, съгласно
разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията,
при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
8. Във връзка с предложение от г-жа Снежана Тодорова, координатор на
Инициативния комитет за честване на 140 години от Руско-турската Освободителна война
за безвъзмездно предоставяне на права излъчване на два клипа за отбелязване на
годишнината – „Помним“ с времетраене 35 секунди и „Героите на Освобождението“ с
времетраене 145 секунди и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно
време за излъчване на клипа „Героите на Освобождението“, съгласно разпоредбата на чл.
89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не
съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
9. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Пламен Стоилов, Кмет на Община
Русе и дава съгласие договора с Община Русе за заснемане и излъчване на пет броя
концерти от Международния музикален фестивал „Мартенски музикални дни“, да бъде
сключен при условие, че Община Русе поеме за своя сметка част от разходите за
заснемане и излъчване на концертите.
10. Във връзка с решение на УС, протокол №07/13.02.2018 година, т.6, докладна
записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и допълнителна информация от
„Б.Т.Р. лайв“ ООД, Управителният съвет отлага разглеждането, като изисква становище от
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Правна” и
Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за тиража, срока и вида на разпространение и
използване на концерта и заснетия суров материал.
11. Във връзка с излъчване на Световната купа по художествена гимнастика в
периода от 30 март до 1 април 2018 година и Световното първенство по художествена
гимнастика в периода от 11 до 16 септември 2018 година и предложение от Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден
рекламен клип и бонуси, при закупуване на рекламно време за излъчване на Световната
купа по художествена гимнастика.
12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, Управителният съвет утвърждава цени за екранни текстови надписи за
рекламодатели при излъчване на Световното първенство по футбол и цена за 30 секунден
рекламен клип за специалните предавания „ФИФА Световно първенство Русия 2018:
„Обратното броене“ (16 броя представящи участниците в първенството).
13. Управителният съвет обсъди протокол №01 от заседание на Съвета за
технологично развитие, проведено на 7 февруари 2018 година за разглеждане на
технически задания за обновление на студийните комплекси в регионалните телевизионни
центрове за работа в HD формат и предоставяне на услуги по пренос и сателитно
разпространение на програма „БНТ Свят“ и дава съгласие да бъде изготвена документация
за провеждане на посочените обществени поръчки.
14. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно
приключила процедура за избор на изпълнител по позиция №1 след проведена обществена
поръчка, организирана чрез публично състезание с предмет: „Застраховане на
автомобилите собственост на БНТ и имоти – публична и частна държавна собственост,
предоставени за стопанисване и управление на БНТ“ със следните обособени позиции: №
1: Застраховка „Гражданска отговорност“, доброволна застраховка „Злополука на местата
в МПС” и застраховка „Автокаско“ и №2: „Застраховка на имуществото на БНТ“ и
решение №РД-10-58/06.02.2018 година на Генерален директор за избор на изпълнител,

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 дружество ЗД
„Бул Инс“.
15. Във връзка с решение на УС, протокол №06/07.02.2018 година, т.8 и становище
ОАК – 01 от 21.02.2018 година от Директора на дирекция „Вътрешен одит“,
Управителният съвет определя срок за предприемане на действия за изпълнение на
дадените препоръки в одитен доклад № 0500102416 за извършен одит от Сметната палата
за съответствие при финансовото управление на Българската национална телевизия до
30.03.2018 година.
16. Във връзка с прекратяване на трудовия договор и пенсиониране на Юлиана
Славова Тончева на длъжност Началник на отдел и с цел осигуряване на оперативното
ръководство на дейността на отдел „Международни комуникации“ в дирекция „Маркетинг
и комуникации“, Управителният съвет определя за временно изпълняващ длъжността
Началник на отдел „Международни комуникации“ в дирекция „Маркетинг и
комуникации“ Севда Георгиева Гайдарова-Димитрова, считано от 28.02.2018 година.

