БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 24
от заседание проведено на 22.05.2019 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №09 от 21.05.2019 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за реализация на
предаванията, свързани с отразяване на изборите за членове на Европейския парламент от
Република България, които ще се проведат на 26 май 2019 година, промяна в част от
хонорарните възнаграждения в утвърдения бюджет за отразяване на апостолическото
пътуване на Негово Светейшество Папа Франциск в България.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна опера Стара Загора 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
оперно-кукления спектакъл „Турандот“ от Джакомо Пучини.
3. Във връзка с решение на УС, протокол №23/16.05.2019 година, т.5 и докладна
записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за възможностите от
сключване на договори с рекламодатели, които да покрият ефективните разходи на БНТ
за придобиване на права и излъчване на Световното първенство по художествена
гимнастика и Световното първенство по художествена гимнастика за девойки,
Управителният съвет с оглед, че рекламодателите не проявяват интерес за посочените
спортни състезания и в бюджета на БНТ не са планирани разходите за придобиване на
лиценз, преки разходи за телевизионното излъчване и командировъчни разходи на екипа
на БНТ, не дава съгласие за закупуване на права и 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, което ще
се проведе в Москва.
4. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Програмно
осигуряване“ за получено официално потвърждение за включване на БНТ към
колективния договор на EBU с ФИФА за поемане на по-големи минимални задължения за
излъчване на пакет ФИФА допълнителни събития 2019 – 2022 година, Управителният
съвет отлага разглеждането за следващо заседание.
5. Във връзка с решение на УС, протокол №23/16.05.2019 година, т.23.1 и докладна
записка от Изпълнителния директор с 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, Управителният съвет приема направеното предложение и одобрява цени за
цялостното времетраене на пресконференциите за всички желаещи радио- и телевизионни
оператори в страната, които могат да получат срещу заплащане готов аудио-визуален
сигнал от пресконференциите на политическите сили, участващи в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България, които БНТ ще заснема пряко от залата на
Българската телеграфна агенция, както следва:
- 1 800 (хиляда и осемстотин) лева без включен ДДС - цена за аудио-визуален
сигнал (картина и звук);

- 900 (деветстотин) лева без включен ДДС – цена за аудио сигнал (звук).
Допълнително се заплаща и сателитен пренос на сигнала, в случай че е заявен, като
цената е в размер на 600 (шестстотин) лева без включен ДДС на час.
6. Решението по точката не е публично.
7. Решението по точката не е публично.
8. Решението по точката не е публично.
9. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за
запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите
празник Рамазан Байрам и становище от Програмния директор, Директора на дирекция
„Информация“ и 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 3 юни 2019 година, с
продължителност до 1 минута, след емисията новини на майчин език, с начален час около
16:25 часа по програма „БНТ1”.
10. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за
запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите
празник Рамазан Байрам и становище от Директора на дирекция „Информация“ и
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 Председателя
на Висшия духовен съвет проф. д-р Недим Генджев на Мюсюлманското сунитско
ханефитско изповедание на 3 юни 2019 година, с продължителност до 1 минута, след
емисията новини на майчин език, с начален час около 16:25 часа по програма „БНТ1”.
11.1. Във връзка с изтичане на 10.06.2019 година на срока на едногодишния трудов
договор на Даниела Пламенова Асенова на длъжност Директор, дирекция „Икономическа“
и предложение на и.д.Генералния директор, Управителният съвет на основание 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 продължаване на трудовия й договор за неопределено време.
11.2. Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Агнеса Василева-Кънчева,
Главен координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“ и предложение от Програмния
директор за кадрово осигуряване на дейността на Координационния център,
Управителният съвет взе следните решения:
1. Определя за временно изпълняващ длъжността Главен координатор на програми
„БНТ1“ и „БНТ3“ Камелия Златкова Стойчева-Маджирова, считано от 01.06.2019 година
до назначаване на титуляр на длъжността.
2. Определя за временно изпълняващ длъжността Главен координатор на програми
„БНТ2“ и „БНТ4“ Георги Славов Караславов, считано от 01.06.2019 година.
12. 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 възлага на г-жа
Зина Трифонова – Член на Управителният съвет и г-жа Даниела Асенова – Директор на
дирекция „Икономическа“ да представят на Управителния съвет обобщен доклад от
направените предложения за оптимизация на разходите.

