БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 20
от заседание проведено на 22.04.2015 година
1. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Спринт Продакшън” 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 „Финансовостопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Конкурс
за нова българска песен и Гала концерт на „Фестивал за поп и рок музика – София 2015”.
2. Управителният съвет обсъди предложение от „Фондация „Панчо Владигеров“ 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 „Финансовостопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на филм за
Международния конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“, който ще се
проведе в град Шумен в периода от 29 април до 10 май 2015 година.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Bansko International Jazz Fest и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора на дирекция
„Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансовостопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на
Международния джаз фестивал – Банско`2015.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и
становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директор на дирекция „БНТ Свят
и региони“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Управителният съвет дава съгласие
за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на церемонията по връчване на
Наградата за изкуство „Стоян Камбарев 2015“.
5. Управителният съвет обсъди предложение от Български културен институт в Рим
и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция
„Програма БНТ1” и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за
сключване на споразумение за медийно партньорство на осмото издание на „Празник на
българското кино в Рим“, посветено на 100-годишнината на българското кино.
6. Управителният съвет обсъди писмо от Ръководителя на Представителството на
Европейската комисия в България за отразяване на два публични дебата за бъдещето на
Европа със заместник-председатели на Европейската комисия, които ще се проведат в
България и докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност,
проекти и програми“ и одобрява представения проект на споразумение за отстъпване на
права за използване на заснетия от БНТ „Граждански диалог със заместник-председателя
на Европейската комисия Андрус Ансип“.
7. Във връзка с решение на УС, протокол №17/02.04.2015 година, т.5 и
предоставена справка от Директора на дирекция „ТВ производство“ по постъпило писмо
от Директора на музей „Борис Христов“ с молба за включването кадри от документалните
филми „Борис Христов – Мигове от живота и сцената“ и „Борис Христов – Срещи в
България“ в документален филм с работно заглавие „Сбъдната мечта“ за именития
български изпълнител, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на права за
използване на части от посочените аудио-визуалните произведения с общо времетраене
2,37 минути, при следните условия:

 Ползвателят на частите от документалните филми от фонда на БНТ за Борис
Христов следва да получи предварително съгласието на носителите на авторски и сродни
права за целите на използване, като представи доказателства за това.
 Ползвателят да предостави права за излъчване в програмите на БНТ на
новосъздадения филм, без заплащане на продуцентските и авторски права, за максимално
допустимия от закона срок или за друг уговорен срок. След одобрение от страна на
програмните дирекции, филмът „Сбъдната мечта“ да бъде излъчен според програмните
възможности.
8. Решението по точката не е публично.
9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и и.д.Директора на
дирекция „Информация“ и дава съгласие БНТ да участва в процедура за придобиване на
телевизионни права за отразяване на УЕФА Европейско първенство за младежи до 17
години, което ще се проведе в България от 6 до 22 май 2015 година.
10. Управителният съвет обсъди предложение от „Фронт Филм“ ООД за излъчване
на трейлър за киноразпространение на игралния филм „Буферна зона“, за който БНТ е
сключила договор и е придобила изключително право за първо ефирно излъчване и
докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и с оглед обстоятелството, че кампанията е по повод промоция на
европейски филм, на който БНТ е копродуцент, дава съгласие за излъчване на рекламен
трейлър за игралния филм „Буферна зона“, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във
връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря
на посочените изисквания.
11. Управителният съвет обсъди предложение от „Абраксас Филмс“ ООД за
излъчване на трейлър и тийзър за киноразпространение на игралния филм „Урок“ срещу
придобиване на права за излъчване на филма в програмите на БНТ и докладна записка от
и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и с
оглед обстоятелството, че кампанията е по повод промоция на европейски филм дава
съгласие за излъчване на 30 секунден рекламен трейлър и 10 секунден тийзър за игралния
филм Урок“, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ при
условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените изисквания.
12. Управителният съвет обсъди предложение от „НДК – Конгресен център София”
и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция
„Правна” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на
УС на БНТ дава съгласие за излъчване на имиджови клипиве за популяризиране на
проекта „Салон на галериите” и 20-то издание на фестивала „Салон на изкуствата”,
съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ при условие, че не
съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
13. Решението по точката не е публично.
14. Управителният съвет приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на
БНТ към 31.03.2015 година.
15. 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
промяна в Правилника за реда и условията за продуциране и копродуциране на филми в
БНТ и на основание чл.7, ал.2 т.6 от Правилника за организацията и дейността на
Управителния съвет на БНТ и във връзка с 54, ал.2 от Правилника за реда и условията за
продуциране и копродуциране на филми в БНТ утвърждава нови типови договори за
производство на телевизионни филми, копродукции и филмови проекти при условията на
„присейл“. Промените влизат в сила от 22 април 2015 година.
16. 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
проекта за изменение на Вътрешните правила за работната заплата в БНТ.

17. 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
проекта за изменение на Правилника за вътрешния трудов ред в БНТ.
18. Управителният съвет приема за сведение предоставения окончателен доклад
№ОАУ 01/2015 година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса по
закупуване или продажба на програмни лицензи и програми за периода от 01.01.2014
година до 31.12.2014 година и възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да
предприеме съответните действия за изпълнение на препоръките дадени в окончателния
доклад.
19. Управителният съвет приема за сведение предоставения окончателен доклад
№ОАУ 02/2015 година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса по
управлението на собствеността – недвижимите имоти, предоставени за ползване на БНТ,
за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година и възлага на Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ да предприеме съответните действия за изпълнение на
препоръката дадена в окончателния доклад за издаване на нови актове за държавна
собственост на имотите, за които има влезли в сила кадастрални карти.
20. Във връзка с обсъждане в Съвета за технологично развитие на БНТ, докладна
записка от Директора на дирекция „Техника и технологии“ относно необходимостта от
закупуване на технологично оборудване за преминаване технологията на БНТ за работа в
HD формат и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” за
стартиране на процедура за провеждане на обществена поръчка, Управителният съвет на
основание Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от
Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и
чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита
процедура с предмет: „Доставка на пет броя интегрирани видео декодери-приемници за
нуждите на международна апаратна на БНТ“, като утвърждава представения проект на
документация за провеждане на обществената поръчка.
21. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Техника и
технологии“, относно необходимостта от закупуване на технологично оборудване за
оптимизиране на работата на „терен“ и повишаване на ефективността при отразяване
пряко на различни събития и предложение от Директора на дирекция „Финансовостопанска” за стартиране на процедура за провеждане на обществена поръчка,
Управителният съвет на основание Правилника за организацията и дейността на УС на
БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на
обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за
провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на два броя Ка-Ваnd антенатерминал IP SNG за монтаж на автомобил", като утвърждава представения проект на
документация за провеждане на обществената поръчка.
22. 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 дава съгласие за промяна в длъжностното щатно
разписание на БНТ.
23. Управителният съвет обсъди и предложение на Генералния директор на БНТ и
на основание чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, чл.62 т.14 от Закона за радиото и
телевизията, чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка
на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Апостол Динков Пенчев да бъде назначен
на длъжността „програмен директор” за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен
срок, считано от 24.04.2015 година.

