
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание проведено на 06.07.2017 година 

 

1. Във връзка с Постановление №112 от 15 юни 2017 година на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на Постановление №67 на МС от 2017 година за одобряване на 

прогнозно разпределение на разходите по подготовката и провеждането на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година и докладна записка от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет приема корекция в 

бюджета на БНТ за 2017 година. 

2. Във връзка с предложение от филмова къща „Инкомс проджект“ ЕООД за 

копродуцентско участие на БНТ в реализацията на документалния филм „Чувство за 

непоносимост“ с времетраене 80 минути, сценарист Дочо Боджаков, режисьори Дочо 

Боджаков и Боя Харизанова и докладна записка от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Управителният съвет на основание чл.18, ал.4 от Правилника за продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ и с оглед, че филмовият проект ще бъде реализиран по 

случай 40 години от смъртта на бележития български писател Георги Марков дава 

съгласие за участие на БНТ като копродуцент в реализацията на документалния проект 

„Чувство за непоносимост“ чрез предоставяне на технически мощности и услуги и 

архивни кадри.  

3. Управителният съвет обсъди предложение от Ваня Трингова, автор и продуцент 

за излъчване на документалния филм "Изчезващите" с времетраене 60 минути и 

становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 

Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за 

сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-

визуално произведение. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Лъвско сърце“ за 

излъчване на документалния филм "Цената на мечтата" и становища от Ръководителя на 

направление „БНТ HD“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, 

Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми 

„БНТ2“ и „БНТ Свят“, Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по 

безжичен път на готово аудио-визуално произведение. 

5. Решението  по точката не е публично. 

 6. Във връзка с излъчване на футболните срещи от Лига Европа, сезон 2017/2018 

година и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска”, Управителният съвет 

одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, отстъпки и цени за екранни текстови 

надписи. 

 7. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време, 

приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предаванията и 

изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец май 2017 година. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Община Велико Търново и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция 

„Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство 

на II Летен сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете“, който ще се проведе 



 

от 8 юли до 8 септември 2017 година на открита сцена в Царския дворец в крепостта 

Царевец. 

 9. 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, организирана чрез открита процедура с предмет „Избор на оператор 

за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ”, 

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 „Български 

пощи“ ЕООД. 

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, организирана чрез открита процедура с предмет „Ъпгрейд на 

производствената система AVID и внедряване на система Central в БНТ”, 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 „БУЛКОМП“ ООД. 

11. Във връзка с писмо от Община Костинброд с молба за предоставяне на права за 

безплатна публична прожекция на документалния филм „Левски пред съда на портата и 

историята“ по време на честване на 180 години от рождението на Васил Левски на 

централния площад в град Костинброд и становище от Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет с оглед, че документалният филм е продукция на „Булфилм“ ООД 

изисква ползвателя да получи предварително съгласието на продуцента и носителите на 

авторски права за публичния му показ. 

 12. Управителният съвет обсъди протокол №03 от 14.06.2017 година на Съвета за 

технологично развитие за разглеждане на техническо задание за обновяване на 

компютърната инфраструктура на БНТ и приема мотивите на Съвета за преработване на 

заданието. Управителният съвет възлага на и.д.Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“ в срок до 14.07.2017 година да внесе в Съвета за технологично развитие 

преработеното техническо задание. 

13. Във връзка със сключения на 27 юни 2017 година  Колективен трудов договор 

между Българската национална телевизия, представлявана от г-жа Вяра Анкова, Генерален 

директор и синдикалните организации в БНТ, в който съгласно чл.28, ал.5 е увеличено 

допълнителното трудово възнаграждение за всеки отработен нощен час и докладна 

записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, 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 и съгласно §4 от заключителната част на Колективния трудов 

договор утвърждава промяна в чл. 14 на Вътрешните правила за работната заплата в БНТ, 

както следва: 

„За всеки отработен нощен час или част от него се заплаща допълнително трудово 

възнаграждение в размер на 1.00 лева.“ 

 14. Във връзка с предложения от Директора на дирекция „Техника и технологии“  и 

и.д.Директора на дирекция „Информация“ за промяна в длъжностното щатно разписание и 

становища 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 „Информация“ и 

дирекция „Техника и технологии“, считано от 15.07.2017 година. 

15. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за 

назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 април до 

30 юни 2017 година.  


