БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 28
от заседание проведено на 23.06.2016 година
1. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 8 и 9 юни 2016 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и утвърждава бюджетните рамки за реализация на вътрешни
телевизионни предавания на дирекциите произвеждащи програмно съдържание за третото
тримесечие на 2016 година, проектобюджети за реализация на 10 броя документални
филми с работно заглавие „Светлина в безкрая“ и проектобюджет за реализация на един
документален филм от проекта „Светът на живо“.
2. Управителният съвет обсъди протокол №17/17.06.2016 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и писмо от изпълнителен продуцент „Камера
Ентъртейнмънт“ ЕООД и утвърждава актуализирания общ бюджет за реализация на
телевизионния игрален сериал „Под прикритие“ – пети сезон, 12 серии по 54 минути.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация Международен фестивал
„Софийски музикални седмици“ и становище от Директора на дирекция „Програма
БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на направление „БНТ
HD”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на
програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“,
Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”,
Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава
съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на концерт на Диляна
Момчилова /виолончело/ и Кеворк Мардиросян /цигулка/ с участието на камерен ансамбъл
„Софийски солисти“ в рамките на Международния фестивал „Софийски музикални
седмици“.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Театрално-музикален продуцентски
център Варна и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на
дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора
на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно
партньорство на седмото издание на „Опера в Летния театър“.
5. Във връзка с предложение от Сдружение „Национална католическа федерация
Каритас България“ за излъчване на клип за популяризиране на националната кампания
„Близостта е в общуването“ за подкрепа на възрастни и болни хора и становище от
и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на DMS
номер 17 777 за набиране на дарителски SMS в подкрепа на болни и самотни хора,
съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, ал.1, при условие, че не
съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
6. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ за
проведени преговори с Българската федерация по волейбол и докладна записка от
Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет дава съгласие за
сключване на споразумение с Българската федерация по волейбол.
7. Управителният съвет одобрява предложението на и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ за предоставяне на летни бонуси за рекламодатели в периода за периода от 1
юли до 30 септември 2016 година „Лятна промоция с БНТ 2016“.
8. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и одобрява сключване на анекс към рамков договор с ЕФ СИ БИ СОФИЯ

ЕАД за клиент Българска телекомуникационна компания ЕАД за закупуване на рекламно
време в програмите на БНТ за 2016 година.
9. Във връзка писмо от Председателя на Фондация „Никола Гюзелев“ с молба за
предоставяне на право за публична прожекция с некомерсиална цел на части от аудиовизуални произведения от фонда на БНТ по време на организиран юбилеен концерт на 13
декември 2016 година в зала 1 на НДК за отбелязване на 80 години от рождението на
оперния певец Никола Гюзелев и становище от Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична
прожекция на части от аудио-визуални произведения.
Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва да получи съгласието на
носителите на авторски права за целите на публичната прожекция.
10. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно
приключила открита процедура за избор на изпълнител и сключването на договор по
обществена поръчка с предмет „Доставка на професионални дисплеи, видеомонитори, ТВ
приемници и система за обща видеография“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2,
т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на
договор за изпълнение с „ДИНАКОРД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
11. 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
промяна във Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол преди
поемане на задължение и/или извършване на разход и преди постъпване на приход в
Българска национална телевизия.
12. Управителният съвет обсъди предложение на Директора на дирекция „Техника
и технологии“ и на основание чл.62, т.14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с
чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на
ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за сключване на трудовия договор с
Владимир Николов Картулев на длъжност „ръководител на направление”, направление
„Производствен извънстудиен комплекс“ в дирекция „Техника и технологии“,считано от
01.07.2016 година.
13.1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за
промяна на длъжностното щатно разписание в съответствие с производствената
необходимост свързана с дейностите при създаването на български телевизионни филми и
становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, 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 на БНТ дава
съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Програма БНТ1“,
считано от 01.07.2016 година.
13.2. Във връзка с предложение от Главния координатор на програма „БНТ2“ и
„БНТ Свят“ за промяна на длъжностното щатно разписание на Координационния център
за осигуряване на условия за изпълнение на задачите, свързани с управлението и
организацията на координационните дейности при програмното осигуряване на „БНТ2“ и
„БНТ Свят“ и становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”,
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 на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на
Координационен център, считано от 01.07.2016 година.
14. Решението по точката не е публично.

