БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 17
от заседание проведено на 22.03.2018 година

1. Във връзка с решение на УС, протокол №16/17.03.2018 година, т.4 за
продължаване на договора с независимия продуцент „Еф Хикс Камера” ЕООД,
Управителният съвет обсъди протокол №6 от 21 март 2018 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и одобрява цена за закупуване на 180 епизода от
външната продукция „Бързо, лесно, вкусно”, като в рамките на анекса ще бъдат
реализирани 100 епизода с времетраене по 27 минути от формата „Вкусната Европа“ и 80
епизода с времетраене по 27 минути - „Вкусната България“.
2. Управителният съвет обсъди протокол №7 от 23.03.2018 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на
девети сезон на танцовото шоу „Надиграй ме“, увеличаване на бюджетните разходи на
предаването „Зелена линейка“ за реализация на един допълнителен брой и проектобюджет
за реализация на репортажи по сключен договор с МТИТС по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“.
3. Във връзка с предложение от Програмния директор за сключване на анекси към
договорите за закупуване на външни телевизионни предавания, създадени от независими
продуценти и съвместни продукции, запазили излъчването си в програмна схема на
„БНТ1“ от 02.04.2018 година, Управителният съвет дава съгласие да бъдат продължени
договорите за закупуване на външните телевизионни предавания, създадени от независими
продуценти и съвместни продукции, които запазват излъчването си по програма „БНТ1“
от 02.04.2018 година до приемане на есенна програмна схема и без излъчване на
оригинални предавания в лятната програмна схема.
4. Във връзка с предложение от Делегирания продуцент „Специални проекти и
интернет” за участие на БНТ в международния песенен конкурс „Детска Евровизия 2018“,
който ще се проведе през месец ноември в град Минск, Беларус и реализация на специален
музикален формат за селекция и избор на българския участник в конкурса, Управителният
съвет не дава съгласие за участие на БНТ в конкурса през 2018 година и възлага на
Програмния директор в срок до месец септември 2018 година да предложи концепция за
реализиране на формат за избор на българския участник в „Детска Евровизия 2019
година“.
5. Управителният съвет обсъди предложение от Национално бюро за правна помощ
за медийно партньорство при популяризиране работата на националния телефон за правна
помощ и регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети в страната и
становище от Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг
и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и 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 популяризиране телефона за правна помощ,
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. Упраявителният съвет обсъди предложение от Нов български университет и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за
медийно партньорство на петото издание на Международния студентски филмов фестивал

„Нова вълна“, който ще се проведе в периода от 25 до 28 април 2018 година, в кино
„Одеон“.
7. Във връзка с писмо от Сдружение „Вива ла Музика“ с молба за предоставяне на
права за тиражиране на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ, които да бъдат
като безплатна притурка в предстоящото издаване на книга за хоровата диригентка проф.
Лилия Гюлева по повод честване на 85 години от рождението й, която да бъде
предоставяна на държавни и читалищни библиотеки и становище от Директора на
дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за
тиражиране с некомерсиална цел на два концерта и интервюта на проф. Лилия Гюлева.
Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва:
- да извърши подбор на архивните материали, с цел редуцирането им;
- да заплати разходите по подбора и презаписа на архивните материали на носител
DVD, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материали
от телевизионния архив на БНТ.
- да обозначи БНТ за продуцент върху всеки възпроизведен екземпляр, както и че
се разпространява безплатно.
- дискът да е обозначен с текст, че копирането, разпространението и тиражирането
му, без съгласието на продуцента подлежи на санкция, съгласно законовите разпоредби.
8. Във връзка с писмо от Камерна панела „Полифония“ с молба за предоставяне на
права за тиражиране на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ с некомерсиална
цел и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие
за предоставяне на документалния филм „Един щастлив човек“, произведен през 2002
година с времетраене 38,25 минути и автори: сценарист Светлана Авдала, режисьор и
оператор Добрин Керестелиев, като притурка на носител DVD към книга по случай 50годишнината от създаване на хора и 10 години от кончината на неговия създател
диригента Ивелин Димитров.
Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва:
- да заплати продуцентските права и техническите разходи по презаписа на филма
носител DVD, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на
материали от телевизионния архив на БНТ;
- да обозначи БНТ за продуцент върху всеки възпроизведен екземпляр, както и че
се разпространява безплатно.
- дискът да е обозначен с текст, че копирането, разпространението и тиражирането
му, без съгласието на продуцента подлежи на санкция, съгласно законовите разпоредби.
9. Във връзка с писмо от Цветелина Чуралска - архитект с молба за предоставяне на
права за ползване на кадри от предаването „Вяра и общество“ за създаване на видео
материал за инициатива по набиране на средства в САЩ за строежа на православния храм
„Св. Николай Чудотворец“ в ж.к. „Меден рудник“, град Бургас и позициониране на банер
на интернет страницата на БНТ за кампанията и становище от Директора на дирекция
„Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на кадри от излъчен
репортаж с времетраене 7,00 минути в предаването „Вяра и общество“, които да бъдат
използвани за създаване на видео материал за инициатива по набиране на средства в САЩ
за строежа на православния храм.
Ползвателят следва да обозначи БНТ като продуцент на кадрите, по обичайния за
това начин.
Изработеният видео материал за инициатива по набиране на средства в САЩ за
строежа на православния храм „Св. Николай Чудотворец“ в ж.к. „Меден рудник“, град
Бургас да бъде предоставен безвъзмездно на БНТ за качване в интернет и фейсбук
страницата на БНТ.
10. Във връзка с писмо от проф.Николай Драчев, ректор на Националната
художествена академия с молба за предоставяне на права за безплатна публична
прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирано

честване на 65 годишния юбилей на художника проф. Станислав Памукчиев на 3 април
2018 година и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава
съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична прожекция при условията на
свободно ползване, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП на документалния филм
„Завръщане“ от рубриката „В кадър“, произведен през 2017 година, с времетраене 27,31
минути и автори: сценаристи – Петя Тетевенска и Николай Василев, режисьор – Николай
Василев и оператор – Борислав Георгиев.
11. Във връзка с писмо от Румен Пехливанов, кмет на Община Рудозем с молба за
предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение
от фонда на БНТ по време на честване на празника „Ден на хумора, сатирата и забавата“
на 30.03.2018 година в Дома на културата в град Рудозем и становище от Директора на
дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за
безплатна публична прожекция на епизод от серийния игрален филм „Бай Ганьо“,
произведен през 1991 година на режисьора Иван Ничев.
След избор на конкретен епизод от поредицата, ползвателят на аудио-визуалното
произведения следва:
- да получи съгласието на носителите на авторски права на филма за целите на
публичната прожекция, като представи на БНТ копие от декларациите за съгласие;
- да заплати техническите разходи по презаписа на филма, съгласно Правилника за
набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на
БНТ;
- БНТ да бъде обозначена за продуцент на филма, по обичайния за това начин.
12. Във връзка с решение на УС, протокол №10/27.02.2018 година, т.11 и
предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за утвърждаване на
цена за 30 секунден клип за рекламодатели при излъчване на Световното първенство по
художествена гимнастика в периода от 11 до 16 септември 2018 година, Управителният
съвет отлага разглеждането на предложените цени и възлага на Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ да внесе за следващото заседание на УС и пакетни
предложения към рекламодатели за Световното първенство по художествена гимнастика.
13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на допълнителни споразумения
за удължаване срока на действащите договори със „Студио Модерна България“ ЕООД и
„Скайшоп България“ ЕООД за закупуване на телевизионно време за излъчване на
телепазарни прозорци, при запазване на условията и със срок на действие до 01.04.2018
година.
Управителният съвет одобрява предложените цени по слотове за излъчване на
телепазарни прозорци и дава съгласие за сключване на договори със „Студио Модерна
България“ ЕООД и „Скайшоп България“ ЕООД за закупуване на телевизионно време за
излъчване на телепазарни прозорци, със срок на действие от 02.04.2018 година до влизане
на лятна програмна схема на „БНТ1“.
14. Решението по точката не е публично.
15. Решението по точката не е публично.
16. Решението по точката не е публично.
17. Решението по точката не е публично.
18. Решението по точката не е публично.
19. Във връзка с решение на УС, протокол №13/08.03.2018 година, т.17 за
разкриване на 1 (една) щатна бройка от длъжността Редактор социални медии и докладна
записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д. Директора на дирекция
„Административна“ за приемане на длъжностна характеристика, Управителният съвет на
основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3 т. 8 от Правилника
за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, одобрява длъжностна

характеристика за длъжността Редактор социални медии в сектор „Мултимедийно
съдържание“, отдел „Мултимедия“, дирекция „Маркетинг и комуникации“.
20. Във връзка с решение на УС, протокол №13/08.03.2018 година, т.21,
Управителният съвет разгледа предоставената справка от Изпълнителния директор.
21. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“,
Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във
връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на
ръководните длъжности в БНТ взе следните решения:
1. Дава съгласие Георги Младенов Младенов да бъде преназначен на длъжност
Главен продуцент на продуцентски център „Новини” в дирекция „Информация“.
2. Дава съгласие Добрина Михайлова Чешмеджиева да бъде преназначена на
длъжност Главен продуцент на продуцентски център „Актуални програми” в дирекция
„Информация“.
22. Във връзка с решение на УС, протокол №10/27.02.2018 година, т.15 и
предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет на
основание чл. 62, т.2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника
за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава Вътрешни
правила за осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение за
разход, сключване на договор за приход, извършване на разход и преди постъпване на
приход в БНТ.
23. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на
основание чл. 328, ал.2 от Кодекса на труда, чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и телевизията
и във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и
съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на
трудовия договор на Екатерина Любенова Генова на длъжност Директор на дирекция
„БНТ Свят и региони“, считано от 30.03.2018 година.

