БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 19
от заседание проведено на 23.04.2019 година

1. Във връзка с предложение от Програмния директор за приемане на проект за
поетапно влизане на летни програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ4“, Управителният съвет
одобрява лятна програмна схема на „БНТ2” за периода от 17 юни до 15 септември 2019
година и лятна програмна схема на „БНТ4” за периода от 17 юни до 8 септември 2019
година.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „А’Аскеер” и становища
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”, и.д.Директора на дирекция
„ТВ производство”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на
дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за
сключване на договор за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на наградите
за театрално изкуство „Аскеер 2019”, която ще се проведе на 24 май 2019 година в театър
„Българска армия“.
3. Във връзка с писмо от Български червен кръст за медийно партньорство на
Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми, който ще се проведе от
13 до 17 юни 2019 година във Фестивалния и конгресен център в град Варна и становище
от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Информация“,
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ 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 и с оглед обстоятелството, че събитието е в полза на
общественополезна кауза, дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на
събитието, 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.
4. Във връзка с писмо от „Елевън Туелв“ ЕООД с информация, че продуцентите на
грузинския игрален филм „Мойра“ отказват да предоставят права за излъчване на филма в
програмите на БНТ и докладна записка от Програмния директор и Директора на дирекция
„Правна“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол
№64/20.12.2018 година, т.7 относно медийно партньорство на четвъртото издание на
Международен филмов фестивал в Бургас по предложение от „Елевън Туелв“ ЕООД, като
отпада задължението на организатора за предоставяне на права за излъчване на филм от
селекцията на четвъртото издание на Международен филмов фестивал Бургас.
5. Във връзка с решение на УС, протокол №16/12.04.2019 година, т.2 за уточняване
на предоставените права на БНТ от Сдружение „Асоциация на хореографите в България“
за излъчване на церемония по връчване на наградите за хореография „Златна муза 2019“,
Управителният съвет приема за сведение информацията в докладната записка от
Програмния директор, че Сдружение „Асоциация на хореографите в България“ предоставя
ексклузивни ефирни права на БНТ, а телевизия „Българе“, която ще заснеме събитието ще
излъчи само репортажи от номинираните в различните категории за наградите „Златна
муза“.
6. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ за промяна в цената за излъчване на 30 секунден рекламен клип в детския

сериал „Островът на сините птици“, продуциран от БНТ, Управителният съвет дава
съгласие за промяна в решение на УС, протокол №27/21.05.2018 година, т.11.
7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и одобрява пакети за рекламодатели за подпомагане и
осигуряване на финансиране на проекта „Пътуващо лятно кино с БНТ“.
8. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ за приключила
процедура за възлагане на обществена поръчка, проведена на основание чл. 79, ал. 1, т. 1
от ЗОП с предмет: „Предоставяне под наем на технически средства и технологични
мощности за отразяване на посещението на Папа Франциск в Република България“ и
Решение № РД-10-171/23.04.2019 година на Генералния 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 „ТВ 1 –
телевизионна къща“ ЕООД.
9. Решението по точката не е публично.
10. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 01/2019 година за извършен одитен
ангажимент за увереност на процеса на управление на собствеността – стопанисване и
управление на обектите с представителни и социални функции за периода от 01.01.2018 г.
до 31.12.2018 г. и докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“,
Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад и възлага на Директора на
дирекция „Икономическа“ да предприеме съответните действия за изпълнение на дадените
препоръки в окончателния доклад за отстраняване на констатираните пропуски при
извършения одит.
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Икономическа“ в срок до
30.04.2019 година да внесе за утвърждаване от Генералния директор на БНТ конкретен
План за действие за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ
01/2019 г.
11. Във връзка с постъпило писмо от Централната избирателна комисия за
провеждане на разяснителна кампания, която да информира гражданите за техните права и
задължения и да ги подпомага в упражняването им на глас в изборния ден и становище от
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за
излъчване на четири информационни клипа, 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 съдържат
търговска информация и отговарят на посочените изисквания.
12. Във връзка с предложение на Генералния директор за необходимостта от
кадрово осигуряване на дейността на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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, дава съгласие да бъде продължен трудовият договор на Геновева
Лукова Момчева на длъжност и.д. Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“.
13. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на сектор „Информационни
технологии“ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел
„Обществени поръчки“ с предложение за стартиране на обществена поръчка,
Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и управление на
цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки, дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на компютърно оборудване за целите на БНТ" в три обособени позиции:
Обособена позиция №1: "Доставка на стационарни компютърни работни станции - 10
типа, монитори - 5 типа и преносими компютри - 4 типа", Обособена позиция №2:

"Доставка на комуникационно оборудване" и Обособена позиция №3: "Доставка на
компютърно оборудване и компоненти".
14. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по баскетбол
и становище от Директора на дирекция „Информация“ съгласувано Програмния директор,
и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Главния продуцент на ПЦ „Спорт“ и
Ръководителя на Производствен център „Реализация - Информация“, и дава съгласие за
сключване на договор за заснемане и излъчване на финалния мач от Държавното
първенство за жени между отборите на „Монтана“ и „Берое“, Стара Загора, който ще се
проведе на 26 април 2019 година в град Монтана.
15. Управителният съвет обсъди протокол №08 от 19.04.2019 година на Комисията
за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за отразяване на
посещението на Папа Франциск в България, проектобюджети за отразяване на честванията
на 140-годишнината от свикването на Учредителното народно събрание и приемането на
Търновската конституция, проектобюджет за реализация на документална поредица,
посветена на опазване и популяризиране на културното наследство в България,
финансирана от Регионален център на ЮНЕСКО, проектобюджети за реализация на
регионални новини, позиционирани за излъчване в събота и неделя в информационната
емисия „По света и у нас“ в 8:30 часа, промяна в утвърдения бюджет за второто
тримесечие на 2019 година за излъчване на финалните срещи от турнира Лига на нациите
и промяна в утвърдения бюджет за второто тримесечие на 2019 година на предаването
„Малки истории“ – студийна форма

