БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 18
от заседание проведено на 19.04.2016 година
1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” и с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането
им в съответствие с отчетените данни, приема корекция на бюджета на БНТ към
31.03.2016 година.
2. Управителният съвет обсъди протокол №3 от 11.04.2016 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на
Церемонията по награждаването на Асоциацията на европейските телевизии,
проектобюджети за реализация на два документални филма от проекта „Светът на живо“,
проектобюджет за реализация на 55 броя репортажи по сключен договор между БНТ и
Министерство на труда и социалната политика по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, разпределение на спонсорски постъпления за предаването „Здравето
отблизо“ и „Зелена линейка“, проектобюджет за реализация на предавания за отразяване
на турнира за Купата на България по волейбол за мъже, разпределение на постъпления за
отразяване на Церемония за награждаване отличилите се спортисти и треньори на
България за 2015 година „Нощта на шампионите“, проектобюджети за реализация на
проекта „Децата на България са супер!“, проектобюджети свързани с българското участие
в Конкурса за песен на Евровизия 2016 година в Стокхолм, проектобюджет за реализация
на формата „Надиграй ме в училище“ и проектобюджет за реализация на предаването
„Айде да идем“ на РТВЦ Благоевград.
3. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 15.04.2016 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и изисква да бъде преработена план-сметката за
организиране на 34-тата Годишна конференция на СИРКОМ, Асоциацията на
европейските телевизии, съгласно препоръките на Комисията, одобрява проектобюджети
за отразяване на Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро 2016 година и Европейското
първенство по футбол във Франция през 2016 година и разпределение на спонсорски
постъпления за предаването „Здравето отблизо“.
4. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 23.03.2016 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и одобрява представения общ бюджет за реализация на
пълнометражния игрален филм – дебют с работно заглавие „Малко късмет за по-късно“ с
времетраене 90 минути и изпълнителен продуцент „Фабриката“ ООД.
5. Управителният съвет обсъди протокол №13/25.03.2016 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец март 2016 година на излъчените
филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.
6. Управителният съвет приема за сведение протокол №03 от 6 април 2016 година
на Съвета за технологично развитие и изисква да бъде изготвен анализ и внесе конкретно
предложение за закупуване на необходимата техника.
7. Управителният съвет обсъди предложение от Webit.Foundation и становище 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 церемонията по награждаването на победителите в

Международния конкурс „Webit – Игри на предприемачи“, която ще се състои на 20 април
2016 година.
8. Управителният съвет обсъди предложение от „Нов симфоничен оркестър“ и
становище 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 концерт „Българският авангард“ част от програмата „Четвърт
век на Нов симфоничен оркестър“, който ще се състои на 25 април 2016 година.
9. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Чешки център София
и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция
„Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление
„БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно
партньорство на литературния форум „Нощ на литературата“.
10. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на София филм фест и
становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“
и дава съгласие за медийно партньорство за популяризиране киноразпространението на
българския филм „Жажда“.
11. Във връзка с писмо от Генералния директор на БТА и Председател на
Асоциацията на българските медии по света за медийно партньорство на 12-тата Световна
среща на българските медии, която ще се състои в град Прага от 17 до 21 май 2016 година
и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция
„Правна“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на клип за
популяризиране на 12-тата Световна среща на българските медии, съгласно разпоредбата
на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска
информация, отговаря на посочените изисквания.
12. Във връзка с писмо от Генералния директор на БНР с молба за отстъпване право
за използване на кадри в анонсиращи видеоклипове от аудио-визуални произведения,
заснети въз основа на организаторски договори между БНТ и БНР и становище от
Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за използване на
части/кадри от аудио-визуални произведения продуцирани от БНТ до пет минути без
логото на медията в изработването на анонсиращи видеоклипове за музикални събития.
Ползвателят на кадрите следва да получи съгласието на авторите (режисьор и
оператор) на съответното аудио-визуално произведение за целите на тяхното използване.
13. Във връзка писмо от Председателя на Фондация „Панчо Владигеров“ и
становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за
предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на следните аудио-визуални
произведения:
- „Творби от Моцарт“ – концерт класическа музика, произведен през 1973 година,
с времетраене 17,00 минути и автори: режисьор Светла Фингова и оператор Борислав
Митев;
- „Виолата – позната и непозната“ – първа и втора част на предаването,
произведено през 1999 година, с времетраене по 28,00 минути и автори: режисьор Ваня
Иванова, сценарист Владислав Андонов и оператор Цветан Недков.
14. Във връзка с решение на УС, протокол №14/24.03.2016 година, т.5 и становище
от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед изпълнение на
предпоставките, предвидени в чл.18, т.4 от Правилника за реда и условията на
продуциране и копродуциране на филми в БНТ, изисква от продуцента на проекта
„Златната ябълка“ да представи писма за подкрепа от държавни органи и институции.

15. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и и.д.Директора на
дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на договор с SRO Motorsports Europe
Limited за придобиване на ексклузивните права за излъчване на пет състезания от
автомобилния шампионат European GT 4 Series, в който участва българският отбор „София
кар мотоспорт“, чийто автомобили Sin R1 са създадени от бившия автомобилен състезател
Росен Даскалов.
16. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за вземанията от клиенти към 31.03.2016 година.
17. Във връзка с излъчване на 30 часа от турнира по тенис „Ролан Гарос“ от 22 май
до 5 юни 2016 година в Париж, Франция и докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“, Управителният съвет одобрява цена за 30 секунден рекламен клип и пакети
за рекламодатели при излъчване на срещите от турнира.
18. Във връзка с решение на Управителния съвет за одобрение на предварителния
общ бюджет за реализация на филмовия проект с работно заглавие „Малко късмет за покъсно“ и предложение от Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет
одобрява цена за благодарствен надпис (лога) във финалните надписи и продуктово
позициониране за рекламодатели в пълнометражния игрален филм.
19. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно
приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по
обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване и ремонт на автомобилите с
общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ”, Управителният съвет 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 „Валпе“ ООД.
20. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно
приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на стрийминг на програмите на БНТ”,
Управителният съвет 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 дружество
„ЕВОЛИНК“ АД.
21. Управителният съвет приема за сведение предоставения от Директора на
дирекция „Вътрешен одит“ окончателен доклад №ОАУ 01/2016 година за извършен
одитен ангажимент за увереност на утвърдените и отчетени средства по бюджета на БНТ
за продуцирането и създаването на телевизионната програма за международния песенен
конкурс „Детска Евровизия 2015“, за периода от 01.01.2015 година до 31.12.2015 година
22. Управителният съвет приема за сведение окончателен №ОАУ 02/2016 година за
извършен одитен ангажимент за увереност на системата и процедурите по възлагане на
обществени поръчки и изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в
БНТ, за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2015 година и възлага на Директора на
дирекция „Финансово-стопанска“ да предприеме съответните действия за изпълнение на
дадените препоръки в окончателния доклад.
23. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, Управителният
съвет на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и телевизията и съгласно списъка на
ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за сключване на трудов договор с Иван
Павлов Такев, съгласно чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда за определен срок - една
година с шест месечен изпитателен срок в полза на работодателя, на длъжност
„омбудсман”, считано от 22.04.2016 година.
24. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията
одобрява промяна в Допълнителното щатното разписание на длъжностите в БНТ по ПМС
№66 от 1996 година.

