БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 16
от заседание проведено на 22.03.2019 година

1. Решението по точката не е публично.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Асоциация на
хореографите в България“ и становище от Програмния директор, Директора на дирекция
„Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на
направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния
координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, Главния координатор на програми „БНТ2” и
„БНТ4”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция
„Правна”, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на
церемония по връчване на наградите за хореография „Златна муза 2019“.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по ски и
становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ
HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на
програми „БНТ1“ и „БНТ3“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“,
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна”, и
дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път
на готов филм за Световната купа по ски Банско 2019 година.
4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ относно предложение от Национална
агенция за приходите за медийно партньорство на инициатива за насърчаване на
гражданския контрол при отчитане на оборотите и издаване на касови бележки,
Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №09/28.02.2019
година, т. 4.
5. Във връзка с предложение от фирма „Две четвърти” ЕООД за реализация на 13
броя от съвместна продукция „Етнофокус“ и докладна записка от и.д.Директора на
дирекция „БНТ Свят и региони“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на
анекс към договор между БНТ и „Две четвърти” ЕООД за реализиране на допълнителни 13
(тринадесет) броя от съвместната продукция „Етнофокус” с времетраене по 54 минути.
6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна и
дава съгласие за сключване на договор с Община Варна за изпълнение на проект
„Сезоните на Варненско лято“, финансиран от фонд „Култура“, включващ заснемане,
монтиране и излъчване на 10 (десет) броя концерти от Международния музикален
фестивал „Варненско лято“ и 3 (три) броя концерти от цикъла „Варненско лято за деца“, с
продължителност до 90 минути по програма „БНТ2“.
7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна и
дава съгласи за сключване на договор с Община Варна за отразяване на младежки,
културни, спортни и обществени прояви през 2019 година.
8. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за
запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан и
становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“ и Директора
на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за
радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и предоставяне на програмно време за
заснемане и излъчване на обръщение с времетраене до 1 минута на Главния мюфтия д-р

Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 5 май 2019 година, след „Прогноза за
времето“ в централната емисия „По света и у нас“ по програма „БНТ1”.
9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Икономическа” и оглед актуализиране на плановите показатели, и привеждането им в
съответствие с отчетените данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета
на БНТ към 31.03.2019 година.
10. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ и Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ за допусната
техническа грешка при остойностяване на спонсорските заставки за излъчване на готовия
късометражен филм „Сън за щастие“ на режисьора и сценарист Ирина Величкова,
Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №12/22.03.2019
година, т. 4.
11. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел
„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за избор на изпълнител след
проведена процедура по обществена поръчка с предмет "Разширение на системата Avid
Interplay Archive на производствената система Avid, внедрена в БНТ“ и решение № РД-10143/11.04.2019 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 „БУЛКОМП“ ООД.
12. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел
„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за избор на изпълнител след
проведена обществена поръчка с предмет „Доставка на обществена мобилна телефонна
услуга и мобилен интернет“ и решение № РД-10-146/12.04.2019 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 „Българска телекомуникационна компания /БТК/“ ЕАД.
13. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора
на дирекция „Правна“, относно приключила процедура за избор на изпълнител след
проведена обществена поръчка с предмет „Предоставяне под наем на технически средства
и технологични мощности за отразяване на спортни събития/срещи и други събития“ в пет
обособени позиции: Обособена позиция №1: "Предоставяне под наем на технически
средства и технологични мощности за отразяване на посещението на Папа Франциск в
Република България"; Обособена позиция №2: "Предоставяне под наем на многокамерна
HD телевизионна станция /ПТС/ за отразяване на футболните срещи от турнира на УЕФА
- Евроквалификации 2019 за домакински мачове на националния отбор"; Обособена
позиция №3: "Предоставяне под наем на многокамерна HD телевизионна станция /ПТС/ за
отразяване на футболните срещи от турнира Лига Европа за домакински мачове на
български отбори; Обособена позиция №4: Предоставяне под наем на многокамерна HD
телевизионна станция /ПТС/ за отразяване на баскетболните мачове от турнира ФИБА
Европейски квалификации 2019 за домакински мачове на националния отбор; Обособена
позиция №5: Предоставяне под наем на многокамерна HD телевизионна станция /ПТС/ за
отразяване на други събития" и решение № РД-10-147/12.04.2019 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 с „Интерактив медиа сървисиз“ ЕООД.
14. Във връзка с подадено заявление от Николай Чергиланов за освобождаване от
длъжността Началник на отдел, отдел „Управление на сграден фонд“ и докладна записка
от Директора на дирекция „Икономическа“, 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 на Николай Стефанов Чергиланов по взаимно съгласие, считано от 30 април 2019
година.

15. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ за
допълване на решение на УС, протокол №06/07.02.2019 година, т.1 за заснемане и
излъчване на държавното първенство по водна топка - мъже, Управителният съвет дава
съгласие да бъдат заснети и излъчени два полуфинални мача от държавното първенство по
водна топка на 20.04.2019 година от 17:30 часа и от 19:00 часа по програма „БНТ3“.
16. Управителният съвет обсъди протокол №06 от 20 и 21 март 2019 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и утвърждава бюджетни рамки за
реализация на вътрешни телевизионни предавания на дирекциите и направленията
произвеждащи програмно съдържание за второто тримесечие на 2019 година.
17. Управителният съвет приема, че допълнителното споразумение с „Мост
Енерджи“ АД към договор № ОП-2647/19.03.2016 г., одобрено с решение на УС, протокол
№11/15.03.2019 г., ще има кратък срок на действие (не повече от два месеца) и не е налице
необходимост от постигане на исканите, съгласно решение на УС на БНТ, протокол №
12/22.03.2019 година, допълнителни условия за предоговаряне на цената при понижение с
повече от 10% на средномесечната цена на електрическа енергия на „Българската
независима енергийна борса” ЕАД.

