БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 24
от заседание проведено на 26.04.2018 година

1. Решението по точката не е публично.
2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и на
основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда и условията на продуциране и
копродуциране на филми в Българската национална телевизия, приема утвърдения
финансов лимит за производство на вътрешна телевизионна филмова продукция през 2018
година.
3. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, Управителният съвет одобрява продължаване членството на БНТ в
международната организация EGTA – Асоциация на радио и телевизионните търговски
звена на европейските медии за 2018 година.
4. Решението по точката не е публично.
5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на договори с медийни
партньори за популяризиране на телевизионна продукция на БНТ за 2018 година.
6. Управителният съвет обсъди протокол №9 от 23.04.2018 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и приема проектобюджет за реализация на
извънредно предаване с работно заглавие „Денят на храбростта“, разходи за сателитни
трасета за излъчване на 6 кръга от Световния шампионат по мотокрос и проектобюджет за
реализация на авторекламни клипове за програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“ за второто
тримесечие на 2018 година.
7. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „ВИА ФЕСТ – МТФ
„Варненско лято“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на
дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие
за медийно партньорство на Международния театрален фестивал „Варненско лято”.
8. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за
запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан и
становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 53,
ал. 1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и безвъзмездно
предоставяне на програмно време за заснемане и излъчване на обръщение на Главния
мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 15 май 2018 година след
емисията новини на майчин език по програма „БНТ1”.
9. Във връзка с писмо от г-жа Диана Дафова, организатор на музикалния спектакъл
с нейно участие „Един свят в хармония“, с молба за предоставяне на права за тиражиране
на заснетия от БНТ спектакъл, съгласно сключен договор № 4-3-3-7948/10.11.2017 година
и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за
предоставяне на правата за тиражиране с некомерсиална цел на концерта „Един свят в
хармония“.
Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва:
- да уреди за своя сметка авторските права на аудио-визуалното произведение за
целите на тиражирането;
- да обозначи логото на БНТ върху обложката на всеки възпроизведен екземпляр,
както и че се разпространява безплатно.

- обложката на диска да е обозначена с текст, че копирането, разпространението и
тиражирането му, без съгласието на продуцента подлежи на санкция, съгласно законовите
разпоредби.
10. Във връзка с решение на УС, протокол №19/29.03.2018 година, т.10 и
предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет на
основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.
29, ал. 2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на
обществени поръчки в БНТ и чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава
съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на репортажни
камерни комплекти и аксесоари по стандарт HD” и утвърждава представения проект на
документация за провеждане на обществената поръчка.
11. Във връзка с решение на УС, протокол №19/29.03.2018 година, т.10 и
предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет на
основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.
29, ал. 2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на
обществени поръчки в БНТ и чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава
съгласие за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на оборудване за
малка подвижна телевизионна станция за работа в HD формат” и утвърждава представения
проект на документация за провеждане на обществената поръчка.
12. Във връзка с докладна записка от Програмния директор за приемане на проект
за поетапно влизане на лятната програмна схема на „БНТ1”, Управителният съвет
одобрява лятна програмна схема на „БНТ1” за периода от 4 юни до 9 септември 2018
година.
13. Във връзка с докладна записка от Програмния директор, Управителният съвет
одобрява преразпределение на средствата предвидени за продуциране и копродуциране на
филми в БНТ за 2018 година.
14. Във връзка с Постановление № 15 на Министерския съвет от 1 февруари 2018
година, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 година за обезпечаване
на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година и
предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет с
оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с
отчетените данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ.
15. Във връзка с получено писмо от г-жа Виктория Бехар, директор на дирекция
„Комуникация и пресцентър“ в Министерство на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз 2018 за промяна в излъчването на концерт и церемония по връчване
на „Наградите за успелите деца на България - 2017“, които ще се проведат на 9 май 2018
година в Народен театър „Иван Вазов“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в
решение на УС, протокол № 22/18.04.2018 година, т. 12.
16.1. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на
основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и
телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на
УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на
трудовия договор на Роберт Петров Ковачев на длъжност Главен продуцент на ПЦ
„Вътрешна телевизионна продукция“ в дирекция „Програма БНТ1“, считано от 09.05.2018
година.
Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Роберт Ковачев на длъжност
Главен продуцент на ПЦ „Вътрешна телевизионна продукция“ в дирекция „Програма
БНТ1“ и с цел осигуряване на оперативното ръководство на дейността на продуцентския
център, Управителният съвет определя за временно изпълняващ длъжността „главен
продуцент” на ПЦ „Вътрешна телевизионна продукция“ в дирекция „Програма БНТ1“
Евгения Атанасова Атанасова-Тенева, считано от 09.05.2018 година до назначаване на
титуляр на длъжността.

16.2. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на
основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и
телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на
УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на
трудовия договор на Васил Ангелов Николов на длъжност Ръководител на производствен
център „Реализация – Информация“ в дирекция „Информация“, считано от 09.05.2018
година.
Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Васил Николов на длъжност
Ръководител на производствен център „Реализация – Информация“ в дирекция
„Информация“ и с цел осигуряване на оперативното ръководство на дейността на
производствения център, Управителният съвет определя за временно изпълняващ
длъжността „Ръководител на производствен център“, ПЦ „Реализация – Информация“ в
дирекция „Информация“ Емил Николов Плачков, считано от 09.05.2018 година до
назначаване на титуляр на длъжността.
17. Във връзка с получена информация от Асоциация на българските радио- и
телевизионни оператори за промяна в сумата за участие в Проект за измерване на броя на
абонатите на платформените оператори за разпространение на платено телевизионно
съдържание, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол
№62/13.12.2017 година, т.12.

