БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 27
от заседание проведено на 21.05.2018 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №22 от 04.05.2018 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на
документален филм - очерк „На Запад от Сърбия…“ от рубриката „В кадър“, вътрешно
филмопроизводство на дирекция „Информация“.
2. Във връзка с решение на УС, протокол №26/15.05.2018 година, т.5,
Управителният съвет обсъди протокол №23/04.05.2018 година на Бюджетната комисия по
филмопроизводство за разглеждане на допълнителни документи за формиране на
консолидиран общ бюджет за реализация на телевизионния игрален филм с работно
заглавие „Сцени, отпаднали от живота на една актриса“ с времетраене 85 минути,
сценарист и режисьор Иван Владимиров, изпълнителен продуцент филмова къща „Гала
филм“ ООД с представители Галина Тонева и Кирил Кирилов и одобрява окончателен
бюджет за реализация на игралния филм.
3. Във връзка с решение на УС, протокол №26/15.05.2018 година, т.3,
Управителният съвет обсъди протокол №24 от 04.05.2018 година на Бюджетната комисия
по филмопроизводство за разглеждане на допълнителни документи за формиране на
бюджет за предподготовка и подготовка на детския телевизионен игрален сериал
„Островът на сините птици“ (работно заглавие „Островът“) – 8 епизода по 54 минути,
продуцент БНТ и изпълнителен продуцент „Ред Карпет“ ЕООД с представител Веселка
Кирякова и одобрява представения бюджет.
4. Във връзка с решение на УС, протокол №26/15.05.2018 година, т.4,
Управителният съвет обсъди протокол №25 от 04.05.2018 година на Бюджетната комисия
по филмопроизводство за разглеждане на допълнителни документи за формиране на
бюджет за предподготовка и подготовка на детския телевизионен игрален сериал сериал
„Румбата, аз и Роналдо“ – 8 епизода по 54 минути, продуцент БНТ и изпълнителен
продуцент „Дрийм Тийм“ ООД с представители Евтим Милошев, Габриел Георгиев и
Иван Спасов и одобрява представения бюджет.
5. Решението по точката не е публично.
6. Управителният съвет обсъди предложение от „Док енд фиш“ ООД и становище
от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно
партньорство на първия фестивал DOCK „Международен фестивал на документалния
исторически филм“.
7. Във връзка с писмо от Фондация „Никола Гюзелев“ с молба за предоставяне на
права за публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ на
18.09.2018 година в Дома на киното по време на организиран проект „На България с обич“,
посветен на 140 години от освобождението на България от османско робство и становище
от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне
на правата за безплатна публична прожекция на първа серия на игралния филм „Пътят към
София“, произведена през 1979 година, с автори: сценарист – Стефан Дичев, режисьор –
Николай Мащенко, оператор – Венец Димитров и композитор Кирил Цибулка.
8. Във връзка с писмо от Изпълнителна агенция по горите с искане за предоставяне
на телевизионно време за излъчване на клип за превенция и предотвратяване на горските
пожари през летния сезон и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание

чл.7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие
за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за информационната кампания,
съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и
телевизията, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените
изисквания.
9. Във връзка с писмо от СК „София Кар Мотор Спорт“ с информация за промяна в
календара на Европейските серии по автомобилизъм GT4 и излъчване на предаванията
„Рейсинг.бг“, и докладна записка от Програмния директор, Управителният съвет дава
съгласие за промяна в решение на УС, протокол №21/12.04.2018 година, т.3 и одобрява
промяна на датите за излъчване по програма „БНТ HD“ на предаванията „Рейсинг.бг“.
10. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ за
предприемане на действия за премахване на неоторизирано от БНТ съдържание в
платформата за видеосподеляне You Tube, Управителният съвет с оглед публикувания
голям обем на неоторизирано от БНТ съдържание, дава съгласие за сключване на договор
с фирма „Силвърнойз“ ООД за премахването му от платформата за видеосподеляне You
Tube.
11. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип,
благодарствен надпис (лога) във финалните надписи, продуктово позициониране и
отстъпки за рекламодатели при излъчване на детските телевизионни игрални сериали
„Островът на сините птици“ и „Румбата, аз и Роналдо“, продуцирани от БНТ.
12. Решението по точката не е публично.
13. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7,
ал. 3 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ,
одобрява длъжностна характеристика за длъжността Експерт-продажби (на права) в отдел
„Маркетинг и продажби“, дирекция „Маркетинг и комуникации“.
14. Във връзка с решение на УС, протокол №12/07.03.2018 година и докладна
записка от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, т.
12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3 т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Управителния съвет на БНТ, одобрява длъжностни характеристики за
длъжности в регионалните телевизионни центрове.
15. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ за
необходимостта от осигуряване на достатъчен персонал, който да обслужва почиващите
през активния летен туристически сезон в Почивен дом - Китен за периода от месец юни
до месец септември 2018 година, 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 01.06.2018 година.
16. Решението по точката не е публично.
17. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 18.05.2018 година на Комисията
за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за извънредни
предавания, включени за излъчване в празничната програма за Великден, проектобюджет
за реализация на извънредно предаване с работно заглавие „Кралската сватба“,
разпределение на спонсорски постъпления за предаването „Бразди“ и преразглеждане на
одобрените разходи на Регионалните телевизионни центрове за второто тримесечие на
2018 година.
18. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ за проведени преговори с bTV Media Group за закупуване на кадри за
новинарско отразяване от Световното първенство по футбол 2018 година, Управителният
съвет дава съгласие за сключване на договор с bTV Media Group.

19. Във връзка с предложение от Фондация „Памет“ за медийно партньорство на
проекта „Слово и рисунки, светлина и звук“, час от програмата на „Пловдив 2019 –
Европейска столица на културата“ и становище от Директора на дирекция „Програма
БНТ1”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция
„Правна“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ и с оглед, че събитието е от обществено
значение, дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на проекта, съгласно
разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията,
при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря на посочените изисквания.
20. Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол
№15/14.03.2018 година, т.6 за сключване на договор с Българска федерация Канадска
борба за излъчване на Европейското първенство по канадска борба и Световно първенство
по канадска борба.

