БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 19
от заседание проведено на 15.04.2015 година
1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” за корекция на бюджета на БНТ към 31.03.2015 година и с оглед
актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетените
данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ.
2. Управителният съвет обсъди протокол №5 от 9 април 2015 година на Комисията
за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на
шести сезон на проекта “Надиграй ме“ и бюджет за изработване на 3 броя репортажи
реализирани по договор с Консорциум „Транспорт“ по ОП „Регионално развитие 20072013“.
3. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“,
Управителният съвет одобрява представената лятна програмна схема на „БНТ HD“ за
периода от 01.06.2015 година до 13.09.2015 година.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Съюз на българските филмови
дейци и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция
„БНТ Свят и региони“, 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 Годишните награди на Българската филмова академия 2015, които ще се проведат на 09
юни 2015 година в театър „Българска армия”.
5. Управителният съвет обсъди писмо от Кмета на Община Сандански за
отстъпване право за излъчване на Международния фестивал „Пирин фолк 2015“ 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 сключване
на споразумение към рамков договор №4-3-3-1952/06.03.2014 година с община Сандански.
6. Във връзка с предложение от Сдружение „Българска асоциация на пострадали при
катастрофи“ за медийно партньорство и излъчване на клип за популяризиране на
националната кампания за безопасно шофиране „Господар на пътя 2015” и докладна
записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Управителният съвет връща
предложението за съгласуване от Ръководителя на направление „Публични комуникации“.
7. Управителният съвет обсъди предложение от Британски съвет България и
становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство
на Софийския фестивал на науката.
8. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „За нов иконостас в
храм „Св.Успение Богородично“ в Кърджали“ и становище от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на
дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Правна” и и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и дава съгласие за медийно партньорство за набиране средства за
възстановяване на иконостаса на храма.
9. Във връзка с писмо от Българския червен кръст за излъчване на обръщение на
Председателя на организацията по повод Световния ден на Червения кръст и Червения
полумесец на 8 май и становище на Директора на дирекция „Правна“, Управителният
съвет дава съгласие за предоставяне на телевизионно време на 08.05.2013 година за
излъчване на обръщение на Председателя на Българския червен кръст по повод Световния
ден на Червения кръст и Червения полумесец, според програмните възможности в

програма „БНТ1”. Записът на обръщението да бъде осъществен от екип на дирекция
„Информация“.
10. Във връзка с писмо от Нов български университет с молба за съгласие от страна
БНТ за публикуване в интернет пространството на концерти с участието на Райна
Кабаиванска, създадени въз основа на сключени „организаторски договори“ между БНТ и
НБУ, с цел създаване на канал на именитата изпълнителна в интернет сайта
www.youtube.com за усъвършенстване на учебния процес на студентите и младите оперни
певци и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава
съгласие за предоставяне на права за преизлъчване по безжичен път на създадени
телевизионни предавания с участието на Райна Кабаиванска в нейния сайт
www.rainakabaivanska.net и в интернет сайта www.youtube.com.
11. Управителният съвет обсъди предложение от Арт център „Кърнолски” 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
партньорство на ХХІІІ Международен детски фестивал на изкуствата „Ние – ХХІ век”.
12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1”,
относно писмо от филмова къща „Ветрогон“ ЕООД с искане за предоставяне на архивни
кадри от фонда на БНТ, които да бъдат използвани в реализацията на документалния филм
„С глава в стената“ за актьора Андрей Баташов, Управителният съвет възлага на
Директора на дирекция „Програма БНТ1“ в съответствие с чл.77 от Правилника за реда и
условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ да изиска писмено съгласие
от филмова къща „Ветрогон“ ЕООД за участие на БНТ при условията на копродукция чрез
предоставяне на архивни кадри.
13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за
допусната техническа грешка в становището на дирекция „Търговска“ , касаеща периодите
за излъчване на рекламни клипове за популяризиране на Гала спектакъл по случай 26
години от създаването на „Роберта балет”, Управителният съвет дава съгласие за промяна
в решение на УС, протокол №13/16.03.2015 година, точка 5, като одобрява предоставената
нова схема за излъчване на рекламните клипове.
14. Управителният съвет приема за сведение докладна записка от и.д.Директора на
дирекция „Търговска“ за получен отказ от „Кий ивентс енд комуникейшън“ за медийно
партньорство за популяризиране на спектакъла „Кръстникът LIVE”.
15. Във връзка с докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска” по
решение на УС, протокол №15/25.03.2015 година, точка 5, Управителният съвет счита, че
не е изпълнено решението от дирекция „Търговска“, тъй като в приложения имейл
подписан от Главния продуцент на „Музикална къща БНР“ липсва информация и
предложение за регламентиране предоставянето на телевизионен сигнал.
16. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация в
докладната записка на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС,
протокол №15/25.03.2015 година, точка 7.
17. Решението по точката не е публично.
18. Във връзка с докладни записки от Директора на дирекция „Финансовостопанска” за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на
Открит паркинг и кабина за охрана, част от недвижим имот, публична държавна
собственост, предоставен за управление на БНТ, находящ се в град София, НРТЦ, бул.
„Цариградско шосе“ №111 и становище от Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП“,
Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, чл.16,
ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.5 от Правилника за
прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за провеждане на търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на Открит паркинг и кабина за охрана, част от
недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ,
находящ се в град София, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111.

19. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”
съгласувано от Ръководителя на сектор „Сигурност и ОМП“ и докладна записка от
Директора на дирекция „Правна” за провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа охрана на РТВЦ
Русе, ул. „Цариброд” №6”, Управителният съвет връща предложението като изисква
допълнителна информация за промяна в техническото задание на новата обществена
поръчка, спрямо заданието на действащия договор за охрана.
20. Във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният
съвет приема за сведение предоставения протокол №02 от 21.03.2015 година на Съвета за
технологично развитие за обсъждане на проведена външна оценка от фирма „Джи Ди Би
Сол“ АД на съществуващия в БНТ хардуер и софтуер и предложение за обявяване на
процедури по ЗОП за преминаване на технологията на БНТ в HD формат.
21. Във връзка с организиране и провеждане на Конкурса за детска песен на
Евровизия на 21 ноември 2015 година и финала на проекта на БНТ „Лачените обувки на
българското кино“ за отбелязване стогодишнината на българското кино на 7 юни 2015
година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният
съвет одобрява в списъка на обществено значимите събития, които ще бъдат отразявани в
програмите на БНТ през 2015 година, като за тях съгласно чл.90, ал.4 от Закона за радио и
телевизия да не се прилагат ограничения за рекламата, включена в предавания по време на
отразяване на прояви на изкуството, културата и спорта с общонационално и
международно значение, да бъдат допълнени следните събития:
 „Лачените обувки на българското кино“ – пряко излъчване на финалното
предаване от проекта на 7.06.2015 година.
 Конкурс за детска песен на Евровизия – България 2015 година (прякото
излъчване на конкурса на 21.11.2015 година и съпътстващите телевизионни предавания,
свързани с това международно събитие).
22.
Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансовостопанска“ за приемане на промени в Правилата за организация на инвентаризациите в
БНТ, съобразени с Глава четвърта „Инвентаризация“, чл.22, ал.1 от Закона за
счетоводството, Управителният съвет 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
Правилата за организация на инвентаризациите в БНТ. Настоящите правила влизат в сила
от 1 януари 2015 година.
23.
Във връзка с предложение от Началника на отдел “Управление на човешките
ресурси“ за привеждане на длъжностното щатно разписание на БНТ в съответствие с
производствената необходимост, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за
радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и
длъжностното щатно разписание взе решение за промяна в длъжностното щатно
разписание на БНТ, считано от 01.05.2015 година.

