БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 16
от заседание проведено на 26.02.2014 година
1.
Управителният съвет на основание чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал.4 от Правилника за
реда и условия за организиране и финансиране създаването на български телевизионни
филми в БНТ дава съгласие за обявяване на конкурсна сесия на два етапа, със следните
програмни позиции:
Първи етап:
- „копродукция за игрален филм” - без ограничение за жанр, тематика и
продължителност;
- „предварителна откупка за игрален филм” - без ограничение за жанр, тематика
и продължителност;
- „копродукция за документален филм” - без ограничение за жанр, тематика и
продължителност.
Втори етап:
„детски сериал” - 12 епизода по 27 минути
„телевизионен игрален филм” – пълнометражен 54 минути, без ограничения на
жанр и тематика;
- „дебют” - 27 минути, без ограничения на жанр и тематика
- „телевизионен сериал” – 6 епизода по 54 минути, без ограничение за жанр и
тематика;
- „късометражен телевизионен игрален филм” – до 27 минути, без ограничение
за жанр и тематика;
Двата етапа на конкурсните сесии да бъдат обявени със Заповед на Генералния
директор след утвърждаване на новата редакция на Правилника за филмопроизводство –
процес на разработката. При кандидатстване на проектите по посочените по-горе позиции
да се представят всички необходими документи съгласно изискванията на Правилника за
филмопроизводство.
Условията за участие в конкурсната сесия да бъдат публикувани в сайта на БНТ.
2. Управителният съвет обсъди докладни записки от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Правна“ с предложение за одобрение на цена
за закупуване на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ и възлага на Комисията за
реализация на телевизионна продукция да определи цена за един брой и седмична цена за
четири броя за закупуване на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ с времетраене
от 10 минути за периода от 24.02.2014 година до 13.04.2014 година, както и да направи
предложение за разпределение на спонсорските приходи в предаването, които да послужат
за дофинансиране на бюджета с цел повишаване на художествените качества на
продукцията.
3. Решението по точката не е публично.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Международна фондация за
българско наследство „проф.Петър Детев“ и становище от Директора на дирекция
„Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и и.д.Директора на
дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно партньорствона организирания VII
Международен филмов фестивал за наследство – София`2014, който ще се проведе в град
София в периода от 12 до 18 май 2014 година и IV Международен фестивал на музикалния
филм „Николай Гяуров“, който ще се проведе в град Велинград в периода от 5 до 12
август 2014 година.

5. Управителният съвет обсъди писмо от „Монте мюзик“ ООД с молба за
предоставяне на права за излъчване на концерта „Заедно за децата на България“ в
интернет пространството и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие
за безвъзмездно предоставяне на права за използване на телевизионното предаване
„Заедно за децата на България” в интернет пространството на официалните youtube
профили на „Монте мюзик” ООД и Владимир Ампов – Графа. За използване на части или
кадри от телевизионното предаване „Заедно за децата на България”, съгласно чл.67 от
ЗАПСП, ползвателите следва предварително да получат съгласие от носителите на
авторски права на аудиовизуалното произведение: Васил Стефанов - режисьор и Борис
Тодоров - оператор.
6. Управителният съвет обсъди предложение от Информационното бюро на
Европейския парламент в България и становище от и.д.Директора на дирекция
„Информация“ и и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно
партньорство на организираната инициатива „Извърви километър в нейните обувки“ по
случай Международния ден на жената.
7. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Празнични герои“
/Holiday Heroes/ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора
на дирекция „Информация“, и.д. Директора на дирекция „Търговска” и Ръководителя на
направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство за медийно
партньорство на организираната Великденска кампания за набиране на хранителни
продукти за 5 000 социално слаби семейства.
8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и протокол от 20 февруари 2014 година на Продуцентския съвет на
дирекция „Програма БНТ1“ и потвърждава свое решение в протокол №13/14.02.2014
година, т.1 за позициониране на тематичния проект „55 години от Вашия живот” (55
епизода) с времетраене 27 минути, като ежедневен слот в дните от понеделник до петък
/без четвъртък/, в часовия пояс от 19:10 часа до 19:45 часа за периода от 24 март 2014
година, като продуцентите и авторите на предаването се съобразят с посочените
препоръки от Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“ за подобряване на
съдържанието, декора и реализацията му.
9. Управителният съвет във връзка с утвърдената програмна схема на „БНТ1“,
предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и 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 Тарифа за продажба на гарантиран рейтинг на „БНТ1“ в сила от 24
февруари 2014 година.
10. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с
предложение за одобрение на цена за пакет, включващ един брой рекламен клип по време
на излъчването на състезанието от „Формула 1“ в програма „БНТ2“ и два броя спонсорски
заставки към авторекламните анонси в спортните новини в делничен ден в програма
„БНТ1“, Управителният съвет връща предложението и възлага на и.д.Директора на
дирекция „Търговска“ да предложи разширен пакет за 20 старта на състезанията от
„Формула 1“, съобразен с одобрените цени за продажба на рекламно време в програми
„БНТ1“ и „БНТ2“.
11. 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 януари 2014
година.
12. Решението по точката не е публично.
13. Управителният съвет обсъди писмо от изпълнителния продуцент на филма
„Отчуждение“ и становище от Директора на дирекция „Правна“ и и.д.Директора на
дирекция „Търговска“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за общо

шест благотворителни публични прожекции на филма „Отчуждение” в кината „Одеон” и
„Дом на киното” в края на месец март и началото на месец април. Печалбата от продадени
билети, с цена 10 лева, да бъде преведена по официална благотворителна банкова сметка
на Ива Денчена – костюмограф и главен гримьор на филма „Отчуждение“.
14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„Международна дейност, проекти и програми“ и дава съгласие да започне подготовката по
организацията на Международния телевизионен фестивал „Златната ракла”. При
положение, че не бъде одобрена безвъзмездна финансова помощ по програма „Творческа
Европа“ на Европейския съюз, да бъдат внесени конкретни предложения за обезпечаване
на необходимите средства за организиране и провеждане на Международния телевизионен
фестивал „Златната ракла” чрез външно финансиране.
15. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” за необходимостта от абонаментно поддържане на внедрени
програмни продукти в БНТ и на основание Правилника за организацията и дейността на
УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане
на обществени поръчки и чл.90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки дава съгласие
за провеждане на процедури на договаряне без обявление за възлагане на обществени
поръчки с предмет, както следва:
- „Абонаментно поддържане на ПП „Конто 66“.
- „Абонаментно поддържане на Интегрирана система за управление на човешките
ресурси „Аладин“.
16. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” за необходимостта от доставка на консумативи и канцеларски
материали в БНТ и на основание Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ,
чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на
обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за
провеждане на открита процедура за доставка с предмет: „Доставка на консумативи за
принтери, копирни машини, многофункционални машини и факсове и канцеларски
материали” с 2 обособени позиции: 1. Доставка на консумативи за принтери, копирни
машини, многофункционални машини и факсове и 2. Доставка на канцеларски материали,
като утвърждава проекта на документация.
17. Във връзка с решение на УС, протокол №09/28.01.2014 година, т.15 и
предложение от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“, Управителният
съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.7 от
Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ одобрява длъжностни
характеристики в регионалните телевизионни центрове, дирекция „БНТ Свят и региони“
за следните длъжности:
- „делегиран продуцент-регионални новини“ – РТВЦ, продуцентско направление
„Новини и спорт“, продуцентски център „БНТ Региони“;
- „делегиран продуцент-актуални и блокови предавания“ – РТВЦ, продуцентско
направление „Актуални и блокови предавания“, продуцентски център „БНТ Региони“;
- „отговорен редактор“ – РТВЦ, продуцентско направление „Новини и спорт“,
продуцентски център „БНТ Региони“;
- „отговорен редактор“ – РТВЦ, продуцентско направление „Актуални и блокови
предавания“, продуцентски център „БНТ Региони“.
18. Във връзка с писмо №БЮ2/10.02.2014 година на Министерство на финансите за
подготовка и представяне на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители за
периода 2015 - 2017 година и докладна записка от Директора на дирекция „Финансовостопанска”, Управителният съвет приема бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017
година.

