БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 20
от заседание проведено на 03.04.2018 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 23.03.2018 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема бюджетните разходи за производство на
документален филм - очерк със заглавие „Храна, не война“ от рубриката „В кадър“,
вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.
2. Управителният съвет обсъди протокол №15 от 23.03.2018 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема бюджетни разходи за производство на филмови
проекти, планирани за излъчване през месец май 2018 година от рубриката „В кадър“,
вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“ - „Пътят на Македония към
ЕС“, „Да оставиш Проклетия“ и „Орисията Косово поле“.
3. Управителният съвет обсъди протокол №16 от 23.03.2018 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема бюджетни разходи за производство на
репортажен филм със заглавие „Игри за мир, игри за легенди“ за проведените Зимни
олимпийски игри в Пьонгчанг, Корея през 2018 година, вътрешно филмопроизводство на
дирекция „Информация“.
4. Управителният съвет приема да бъде реализиран съвместен проект между
Министерство на образованието и науката и БНТ в подкрепа на българското образование и
култура и възлага на Програмния директор да създаде организация и предложи състав на
експертна група, включваща представители на БНТ и МОН, която да проучи най-добрите
практики на обществените телевизии и разработи етапите за реализация на проекта.
5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на договор с Министерство на
туризма за предоставяне на телевизионно време за излъчване на клипове за рекламиране и
утвърждаване на България като предпочитана туристическа дестинация.
6. Управителният съвет обсъди и приема представената концепция от Програмния
директор за спортна информационно-коментарна рубрика и спортни информационнокоментарни предавания, подкрепящи излъчването на Световното първенство по футбол,
което ще се проведе в Русия от 14 юни до 15 юли 2018 година.
7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и
одобрява представената концепция за ново спортно реалити с работно заглавие “Господ е
българин!“ и дава съгласие за позициониране на предаването по програма „БНТ1“ от 14
юни 2018 година.
8. Във връзка с писмо от Рангел Матански, координатор на проекта „Възпитание на
рицарски добродетели при децата със спорт и изкуство“ с молба за предоставяне на права
за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по
време на организиран турнир по шах „Рицарят на бялата дама“ 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 игралния филм в три серии „Рицарят на бялата дама“, произведен през
1982 година, с автори: сценарист – Хаим Оливер, режисьор – Петър Каишев и оператор –
Барух Лазаров.
9. Във връзка с писмо от Александър Жеков – директор на Драматично-куклен
театър „Константин Величков“ в град Пазарджик с молба за предоставяне на права за
безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по
време на отбелязване на 75 години от рождението на актьора Милен Пенев и становище от

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на
правата за безплатна публична прожекция, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗАПСП на
моноспектакъла „Свободата е мила, истината свята“, произведен през 1983 година, с
времетраене 44,00 минути и автори: режисьор Лили Врабчева, сценарист и постановчик
Милен Пенев и оператор Петко Шойлеков.
10. Решението по точката не е публично.
11. Във връзка с окончателен №ОАУ 01/2018 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
15.04.2016 година до 31.12.2017 година и докладна записка от Директора на дирекция
„Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад и
възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ да предприеме съответните
действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад.
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ да
внесе за утвърждаване от Генералния директор на БНТ План за действие за изпълнение на
дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 01/2018 г.
12. Решението по точката не е публично.
13. Във връзка с приетите промени в програмната схема на „БНТ2“ за
едновременно излъчване на информационните емисии „По света и у нас“ по програми
„БНТ1“ и „БНТ2“ и предложение от Директора на дирекция „Информация“ и Директора
на дирекция „Правна“ за промяна в длъжностното щатно разписание, с цел подобряване
качеството на работата в продуцентски център „Новини“, Управителният съвет на
основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на
дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за
промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „БНТ Свят и региони“ и дирекция
„Информация“, считано от 10.04.2018 година.
14.1. Управителният съвет одобрява да бъде продължена кампанията „Пътуващо
лятно кино с БНТ“, която има за цел да фокусира общественото внимание върху
изчезващите кинотеатри в България, чрез организиране на безплатни прожекции на
открито на български филми и възлага на Делегирания продуцент на направление
“Специални проекти“ да внесе в Комисията за реализация на телевизионна продукция
разходите за реализация на проекта през 2018 година с конкретните градове, където ще се
проведат прожекциите.
14.2. Във връзка с необходимостта от промяна в графичния знак /лого/ на БНТ и
нови опознавателни графични знаци и опаковки на програмите на БНТ, Управителният
съвет дава съгласие за обявяване на конкурс за проект за графични знаци и цялостна
„опаковка“ на програмите на БНТ с обща стилистика и единна насоченост към зрителя в
съответствие с характера на обществената телевизия и възлага на Директора на дирекция
„Маркетинг и коменикации“ да предложи работна група, която да изготви и представи за
ободрение от Управителния съвет, задание за обявяване на конкурса, което да включва и
основните елементи от програмите на БНТ.
14.3. Във връзка с проведено обсъждане, Управителният съвет дава съгласие за
промяна в решение на УС, протокол №03/20.01.2017 година, т.8 и одобрява новата марка и
наименование на телевизионната програма „БНТ HD“ да бъде „БНТ3“.
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ да включи в заданието за изработка на проект за нови графични знаци и
цялостна „опаковка“ на програма „БНТ3“.
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Правна“ след одобрение
от Управителния съвет да регистрира марката за услуги с новия запазен знак (лого) на
програма „БНТ3“.

14.4. Във връзка с направените препоръки за организиране на засилена кампания
за промотиране на форматното предаване „Стани богат“, Управителният съвет възлага на
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за следващото заседание да предложи
конкретни медийни групи, в които да бъде промотирано предаването, с цел увеличаване на
зрителския интерес и рекламните приходи.
14.5. Във връзка с направените констатации за недостатъчна автореклама на
предаванията на БНТ, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг
и комуникации“ да обяви конкурс за копирайтър за промотиране на предаванията,
филмите и програмите на БНТ.

