БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 23
от заседание проведено на 16.05.2019 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от „Големият кораб“ ЕООД и
становище от Програмния директор, и.д.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
концерт „Живко Колев на 65“, който ще се състои на 19.11.2019 година в зала 1 на НДК.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Софийски музикални
седмици“ и становище от Програмния директор, и.д.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
празничния концерт за откриване на 50-тото юбилейно издание на Международния
фестивал „Софийски музикални седмици“.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по канадска
борба за излъчване на Европейското първенство по канадска борба, което ще се проведе от
17 до 23 май 2019 година в Лутраки, Гърция и Световно първенство по канадска борба,
което ще се проведе от 29 октомври до 4 ноември 2019 година в Констанца, Румъния и
становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“,
и.д.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 с оглед стойността на
правата за излъчване на състезанията, слабият зрителски интерес и ниският постигнат
рейтинг при излъчване на турнирите през 2018 година не дава съгласие за сключване на
договор Българска федерация по канадска борба.
4. Управителният съвет обсъди предложение от „Кю Мюзик Медия Груп“ ООД за
отстъпване право за излъчване на концерт и филм за Националния фестивал за народно
творчество „Фолклорна магия“ и становище от Програмния директор, и.д.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 „БНТ1“ и „БНТ3“, Главния координатор на
програми „БНТ2“ и „БНТ4“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и
Директора на дирекция „Правна”, и с оглед, че продуцентът предоставя на БНТ
неизключителни права за 10 излъчвания и 10 повторения на предаванията от фестивала в
програмите на БНТ и липсват гаранции за художествените и техническите качества на
заснетите аудио-визуални произведения не дава съгласие за сключване на договор.

5. Във връзка с предложение от Програмния директор за закупуване на права за
излъчване на Световното първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от
17 до 22 септември 2019 година в Баку, Азърбайджан и Световното първенство по
художествена гимнастика за девойки в Москва, Управителният съвет с оглед становището
на Директора на дирекция „Икономическа“, че в бюджета на БНТ не са предвидени
разходи за отразяване на състезанието, отлага разглеждането на предложението, като
възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за следващото заседание
на УС да внесе информация за възможностите от сключване на договори с рекламодатели,
с цел покриване на ефективните разходи на БНТ.
6. Управителният съвет обсъди предложение от „Културно-масова дейност“ ЕООД,
гр. Варна, и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие
за сключване на договор за медийно партньорство на SPICE MUSIC FESTIVAL’90 ‘s
Edition, който ще се проведе на 9 и 10 август 2019 г. в района на пристанище Бургас.
7. Управителният съвет обсъди предложение от ЕТ „Еди – Център за красота и
здраве – Емил Илиев“ и становище от Програмния директор, и.д.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 с оглед, че предоставените права са лимитирани по пет излъчвания на
концерт, със срок до 01.08.2021 година и БНТ притежава права за излъчване на вече
заснети концерти от предишни години, както и постигнатия среден рейтинг в таргет група
25-54 по програма „БНТ1“ е 0,23%, не дава съгласие за сключване на договор с ЕТ „Еди –
Център за красота и здраве – Емил Илиев“ за заснемане и излъчване на концертни
програми от Международния джаз фестивал – Банско`2019.
8. Управителният съвет с предложение от Ей Ви Груп България ООД и становище
от Програмния директор, и.д.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 концерт на групата Western Balkans
Band BG, който ще се състои на 01.06.2019 г. в Античен театър, град Пловдив.
9. Управителният съвет обсъди писмо от „Ди Ен Кей Медия Груп“ ООД и
становище от Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“,
и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“,
Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на „БНТ1“
и „БНТ3“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за
сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на три броя
заснети концерти от Международния фестивал „Пирин фолк 2019“.
10. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
Управителният съвет утвърждава разпределение на привлеченото външно финансиране по
сключен договор за предоставяне на технически мощности и услуги с Народното събрание
на Република България и одобрява бюджет за реализация на документален филм за
Конституцията с работно заглавие „Премеждията на свещената книга“.
11. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ за
проведени преговори с Международната федерация по хокей на лед (IIHF) за придобиване
на права за пряко излъчване на тържествената церемония за приемане на нови членове в

„Залата на славата“ по хокей на лед, като за първи път в историята ще бъде приет и
български спортист - Константин Михайлов, дългогодишен вратар на „Левски“ и
националния отбор, Управителният съвет с оглед, че правата се предоставят безвъзмездно,
дава съгласие за пряко излъчване на 26 май 2019 година по програма „БНТ3“ от
Братислава на тържествената церемония.
12. Във връзка с писмо от Българския културен институт в Берлин с молба за
предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение
от фонда на БНТ като част от програма за отбелязване на 30-годишнината от падането на
Берлинската стена 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. 9 от ЗАПСП на документалния филм от
рубриката „В кадър“ - „Опакованият Райхстаг – 20 години по-късно“, произведена през
2016 година, с времетраене 26,00 минути и автори: сценарист – Евгения Атанасова,
режисьор – Николай Владимиров и оператор Недялко Данов.
13. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ за допусната фактическа грешка при направено предложение за сключване
на договор с медиен партньор за популяризиране на телевизионната продукция на БНТ за
2019 година, Управителният съвет одобрява договорът за медийно партньорство вместо с
Радио ФМ-Плюс ЕАД да бъде сключен с „Оберон Радио Макс“ ЕООД.
14. Във връзка с одобрената лятна програмната схема на „БНТ1“, Управителният
съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и
на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от
Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава промяна в Тарифа за
продажба на търговски съобщения по гарантиран рейтинг на предаванията в програма
„БНТ1“, част от Търговската политика на БНТ за 2019 година.
15. Във връзка с ДР №1/11.01.2018 година на Министерство на финансите, относно
изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за
2019 година и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”,
Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на
бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци.
16. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на РТВЦ
Благоевград и дава съгласие Регионален телевизионен център Благоевград да кандидатства
за финансиране по Програма „Култура” на община Благоевград с проект за създаване на
документален филм, посветен на освобождението на гр. Горна Джумая от турско робство.
17. Във връзка с докладна записка от Управителя на Почивен дом в град Китен и
предложение от Директора на дирекция „Правна“ за необходимостта от осигуряване на
достатъчен персонал, който да обслужва почиващите през активния летен туристически
сезон, 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 дава съгласие
за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.06.2019 година.
18. Решението по точката не е публично.
19. Във връзка с подадени предложения за оптимизация на разходите с цел
ограничаване и намаляване на формирания дефицит и посочване на възможности за
стабилизиране на финансовото състояние на БНТ, Управителният съвет ще разгледа
направените предложения на следващото заседание, като изисква в срок до 22 май 2019
година и директорите на дирекции да внесат и своите предложения.
20.1. Във връзка с предложение на Програмния директор за продължаване на
трудовия договор на Агнеса Василева-Кънчева, Главен координатор на програми „БНТ1“
и „БНТ3“, 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, не дава съгласие да бъде продължен
трудовия й договор.

20.2. Във връзка с подадена молба от Татяна Велинова за освобождаване от
длъжността Началник на отдел, отдел „Секретариат на УС“, Управителният съвет на
основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, чл. 325, ал. 1 от Кодекса на
труда и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ, дава съгласие за прекратяване
на трудовия договор на Татяна Милчева Велинова на длъжност Началник на отдел
„Секретариат на УС“ по взаимно съгласие, считано от 13 юни 2019 година.
21. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от
Програмния директор за изпълнение на програмната характеристика за излъчване на
предавания, създадени от независими продуценти.
22. Управителният съвет обсъди предложение от Българска лига по хипертония и
становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за
медийно партньорство на кампания за отбелязване на Световния ден на хипертонията под
надслов: „Качеството на фокус при оптимален контрол на кръвното налягане“.
23.1. Управителният съвет възлага на Изпълнителния директор за следващото
заседание да внесе предложение за формиране на цени за предоставяне от БНТ на
телевизионен сигнал от прякото излъчване на пресконференциите в изборната нощ за
избор на членове на Европейския парламент от Република България за други медии.
23.2. Управителният съвет приема да бъде подписан анекс към рамков договор
между БНТ и „Спортал.БГ“ за излъчване на ФИФА Световно първенство по футбол 2022,
УЕФА ЕВРО 2020™, Лига на нациите и квалификационни футболни срещи, само след
получаване на изрично съгласие на лицензодателите за преотстъпване на права за трети
страни.
23.3. Управителният съвет възлага на и.д.Генералния директор на БНТ да изпрати
писмо до Министерство на финансите, в което да се посочат затрудненията, пред които
БНТ ще бъде изправена при изпълнение на основните приоритети за развитие на медията
по отношение на програмните ангажименти и разпространението на програмите, съгласно
определената от Министерски съвет субсидия за 2019 година и бюджетните прогнози за
2020 година и 2021 година.

