БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 25
от заседание проведено на 20.05.2015 година
1. Управителният съвет обсъди предложение от „Фортисимо Фамилия“ и
становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ
производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване
на договор за заснемане и излъчване на концерт „Дете от стъкло“, който ще се проведе на
30.05.2015 година в зала „България“.
2. Управителния съвет обсъди предложение от Международен фестивал
„Софийски музикални седмици“ 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
„Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване
на договор за заснемане и излъчване на четири концерта от фестивала „Софийски
музикални седмици“, които ще се проведат на 30 май, 14, 23 и 24 юни 2015 година.
3. Управителният съвет обсъди предложение от „Фактор - ТС“ ЕООД (Музикална
къща „Фактор“) и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на
дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директор на дирекция „Търговска” и дава съгласие
за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на концерт на
група „Фактор”.
4. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Нешка Робева – Нешанъл
АРТ 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 „Финансово-стопанска” и Директора на
дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на
спектакъл „Разбъркай го – да се оправи“, който ще се проведе на 22.05.2015 година в зала
1 на НДК.
5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Изпълнителния директор и
протокол №5 от 27.04.2015 година на Бюджетна комисия по филмопроизводство и приема
отчета за месец март 2015 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно
филмопроизводство на дирекция „Информация“.
6. Във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният
съвет обсъди протокол №7 от 27.04.2015 година на Бюджетна комисия по
филмопроизводство и изисква становище от Главния продуцент на продуцентски център
„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ за възможността продуцентския
център или предложено от него лице да изпълнява функциите на изпълнителен продуцент
по повод реализацията телевизионния сериал „Под прикритие“ – пети сезон.
7. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на Евангелските петдесятни
църкви 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.1, т.13 от
Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за запис и
безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на Иван
Врачев - Председател на Съюза на Евангелските петдесятни църкви на 31 май 2015 година,
според програмните възможности в програма „БНТ1”.
8. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „БНТ
Мултимедия“, Управителният съвет дава съгласие за стартиране на 1 юни 2015 година на
детския портал на БНТ „ТВ хлапета“ (tvhlapeta.bnt.bg.). С цел популяризиране на сайта,

одобрява да се излъчват авторекламни клипове в програмите на БНТ, според програмните
възможности.
9. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“,
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 Общи условия за
ползване на детския портал на БНТ. Общите условия да бъдат публикувани в детския
портал на БНТ „ТВ хлапета“.
10. Решението по точката не е публично.
11. Във връзка с писмо от Посланика на Република България в Кралство Белгия и
становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за
предоставяне на правата за публична прожекция на публицистично-документалния филм
„1914 секунди „Левски“, произведен през 2014 година, с автори: сценаристи Илиян Агайн,
Камен Огнянов Бинбелов и Тони Захаринов и режисьор Красимира Маркова по повод
отбелязване на 100-годишнината от българското футболно съперничество между отборите
на „Славия“ и „Левски“ и представяне на книгата на Камен Огнянов „Един век футбол в
бяло“ за футболен клуб „Славия“.
Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:
- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалното
произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на
материали от телевизионния архив на БНТ;
- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите
на прожекцията;
- видеозаписът на аудио-визуалните произведения да бъде предоставен на DVD
носител.
12. Във връзка с решение № ЗОП-01-12 от 07.05.2015 година на Генералния
директор за стартиране на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за
осигуряване на денонощна физическа охрана на РТВЦ Русе и доклад от Директора на
дирекция „Финансово-стопанска“, Управителният съвет на основание чл.39, ал.1, т.6 от
Закона за обществените поръчки прекратява открита процедура с предмет: „Осигуряване
на денонощна физическа охрана на РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” №6”, вписана в Регистъра
на АОП под № 00388-2015-0010.
13.1. Във връзка с предложение от Ръководителя на РТВЦ Пловдив съгласувано от
Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и становище от Началника на отдел
“Управление на човешките ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от
Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и
дейността на УС, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и
длъжностното щатно разписание одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на
РТВЦ Пловдив, дирекция „БНТ Свят и региони“, считано от 01.06.2015 година.
13.2. Във връзка с предложение от Управителя на Почивен дом - Китен и
становище от Началника на отдел “Управление на човешките ресурси“ съгласувано от
Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, 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 одобрява промяна в длъжностното щатно
разписание на БНТ, считано от 01.06.2015 година.
14. Във връзка с решение на УС, протокол №23/29.04.2015 година, т. 10.1 за
изменение на длъжностното щатно разписание и предложение от Програмния директор за
утвърждаване на служители за заемане на ръководна длъжност, съгласно утвърдения
Списък на ръководните длъжности в БНТ, Управителният съвет на основание 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 съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ, дава съгласие за
преназначаване на следните служители, считано от 01.06.2015 година:

- На длъжността „ръководител на направление“, направление „Чужди програми“ да
бъде преназначен Тодор Мартинов Игнатов от длъжността „делегиран продуцент“,
направление „Чужди програми“, продуцентски център „Външна телевизионна продукция“
в дирекция „Програма БНТ1“.
- На длъжността „ръководител на направление“, направление „Програмно
осигуряване“ да бъде преназначена Камелия Цачева Дончева от длъжността „началник на
отдел“, отдел „Програмно осигуряване“ в дирекция „Търговска“.
15. Решението по точката не е публично.
16. Управителният съвет приема за сведение предоставения отчет от Началника на
отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителен съвет на БНТ,
отразени от протокол №10/04.03.2015 година до протокол №23/29.04.2015 година. Възлага
на Началника на отдел „Секретариат на УС“ да уведоми Ръководителя на направление
„Публични комуникации“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за предприемане на
действия по неизпълнените решения на УС.

