БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 29
от заседание проведено на 13.06.2019 година
1. Управителният съвет обсъди предложение от продуцентска къща „Файв Стар
Медия“ ООД и становище от Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят
и региони“, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление
„БНТ HD”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния
координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния координатор на програми
„БНТ2” и „БНТ4”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на
дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за
излъчване по безжичен път на готови два документални филма „Клокочеща вода“ от
поредицата „Битките за Европа“ и „Поморие – скритата перла“ от поредицата „Световните
градове на България“.
2. Във връзка с писмо от Българска федерация по конен спорт относно взето
решение за заснемане и излъчване на Международния турнир за Световна купа по конен
спорт по прескачане на препятствия, „Божурище 2019“, който ще се проведе на Конна база
„Ген. Крум Лекарски“ в град Божурище в периода от 13 до 16 юни 2019 година,
Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №26/30.05.2019
година, т. 4 като одобрява сключване на договор с Българска федерация по конен спорт.
3. Управителният съвет обсъди предложение от „Док енд фиш“ ООД и становище
от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно
партньорство на Международен фестивал на документалния исторически филм – DOCK,
който ще се проведе от 17 до 22 септември 2019 година в град Бургас.
4. Управителният съвет обсъди предложение от „Национален дворец на културата –
конгресен център“ ЕАД и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за партньорство
свързано с излъчване на имиджови клипове за концерта на Майкъл Болтън, който ще се
състои на 18 юли 2019 година в зала 1 на НДК.
5. Управителният съвет обсъди предложение от „Национален дворец на културата –
конгресен център“ ЕАД и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за партньорство
свързано с излъчване на имиджови клипове за концерта на Марио Бионди, който ще се
състои на 18 октомври 2019 година в зала 1 на НДК.
6. Във връзка с писмо от Продуцентска къща „Мелпомена“ с предложение за
копродуцентско участие на БНТ в реализацията на документален филм „Стожер на
съгласието“, посветен на бившия председател на Народното събрание, омбудсман,
народен представител и известен общественик Гиньо Ганев, чрез предоставяне на архивни
кадри от фонда на БНТ и становище от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно
филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет дава съгласие БНТ да участва
като копродуцент в реализацията документалния филм, при условията на чл. 77 от
Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, чрез
предоставяне на архивни кадри от фонда си.
7. Във връзка с писмо от „Ню Филмс Интернешънъл“ за уреждане на авторски
права от страна на БНТ свързани с дистрибуцията на телевизионния сериал „Под
прикритие“, Управителният съвет приема за сведение писмото от „Ню Филмс
Интернешънъл“ и възлага на Програмния директор и Директора на дирекция „Правна“ да
подготвят отговор до г-н Несим Хасин, с който да го информират, че БНТ потвърждава

решението си за прекратяване на договора и изисква окончателно уреждане на
взаимоотношенията между БНТ и „Ню Филмс Интернешънъл“.
8. Във връзка с решение на УС, протокол №14/04.04.2019 година, т.2 и докладна
записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за проведени преговори с
ФИБА за поемане на минимални задължения за излъчване на два полуфинала и финала от
Световното първенство по баскетбол, което ще се проведе от 31 август до 15 септември
2019 година в Китай, Управителният съвет възлага да бъдат продължени преговорите за
намаляване на цената за пренос на телевизионния сигнал за 33 срещи от Световното
първенство по баскетбол за мъже, както и за формиране на цена на пренос на сигнал за
излъчване на 15 срещи, съгласно минималните задължения на БНТ по сключения договор
с ФИБА.
9. Във връзка с изтичане на срока на едногодишния трудов договор на служител на
ръководна длъжност, Управителният съвет отлага взимането на решението за следващо
заседание.
10. Решението по точката не е публично.
11. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 10.06.2019 година на Комисията
за реализация на телевизионна продукция и приема за сведение представения
проектобюджет за реализация на предаванията от Празниците на изкуствата „Аполония
2019“, одобрява разпределение на спонсорски приходи за предаването „Библиотеката“ по
сключен договор с издателство „Сиела“ и разпределение на спонсорски приходи за
предаването „История.БГ“ по сключен договор с Българска банка за развитие.
12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ с
информация за изтичане на регистрацията на търговски марки на БНТ, Управителният
съвет след като се запозна с приложения списък на търговски марки и с оглед, че те
представляват стари обозначения на регионалните телевизионни програми на БНТ за
класовете услуги, а графичните изображения съдържат в себе си старото лого на БНТ, взе
решение да не бъде подновявана регистрацията на марките за следващ период от 10
години и същата да бъде прекратена поради изтичане на срока й, на основание чл. 23, ал.
1, т.1 от Закона за марките и географските обозначения.
13. Във връзка с прекратена процедура на пряко договаряне с предмет „Денонощна,
въоръжена физическа охрана на РТВЦ Русе и РТВЦ Благоевград“ и доклад от Директора
на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на нова
обществена поръчка, Управителният съвет дава съгласие процедурата с предмет:
„Денонощна, въоръжена физическа охрана на РТВЦ Русе и РТВЦ Благоевград“ да се
проведе по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки.
14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ за потвърдените рекламни приходи към 12.06.2019 година,
които да покрият изцяло ефективните разходи на БНТ за отразяване на Олимпийския
квалификационен турнир за мъже по волейбол, който ще се проведе от 9 до 11 август 2019
година в град Варна и с оглед становището на Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, че се очаква и други рекламодатели да потвърдят закупуването на
рекламни пакети, отлага вземането на решение за сключване на договор с Българска
федерация по волейбол.
15. Във връзка с Решение на Съвета за електронни медии за провеждане на
процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия и
предложение от и.д.Генералния директор, Управителният съвет с оглед засиления медиен
интерес за избор на Генерален директор на БНТ, одобрява предвидените изслушвания на
допуснатите кандидати на 3 и 4 юли 2019 година да бъдат излъчени пряко по програма
„БНТ2“. Реализацията да бъде осъществена от екип на дирекция „Информация“.

