БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 35
от заседание проведено на 27.06.2018 година

1. Управителният съвет обсъди писмо от Фондация „Аполония” и становище от
Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.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“, и.д.Директора на
дирекция „ТВ производство“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”,
Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа“, и дава
съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Празници на изкуствата
„Аполония 2018“.
2. Управителният съвет обсъди писмо от Българска федерация по баскетбол и
становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, Директора на
дирекция „Програма БНТ1“, и.д.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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ
производство”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на
дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за
сключване на договор за придобиване на телевизионни права върху събития от
баскетболния календар за два състезателни сезона 2018/2019 година и 2019/2020 година.
3. Във връзка с писмо от Директора на Националния исторически музей с молба за
предоставяне на права за публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда
на БНТ по време на организирани прояви, свързани с Българското председателство на
Съвета на Европа и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет
дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична прожекция при условията
на свободно ползване, съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП на аудио-визуални произведения
от фонда на БНТ.
4. Във връзка с писмо от Директора на Института за етнология и фолклористика с
етнографски музей към БАН с молба за предоставяне на права за публична прожекция на
аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по време на представителна експозиция
„Времена и хора“ и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет
дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична прожекция при условията
на свободно ползване, съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП.
5. Решението по точката не е публично.
6. Управителният съвет отлага разглеждането на предоставената информация от
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, като изисква на следващо заседание,
да присъства Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“.
7. Във връзка с внесения от Изпълнителния директор, протокол №03 от заседание
на Съвета за технологично развитие, проведено на 12 юни 2018 година, Управителният
съвет възлага на Генералния директор да изпрати писмо до Председателя на Народното
събрание на Република България, с което да го информира за необходимостта от
предварително съгласуване с БНТ на изграждащите се съоръжения и системи в новата
пленарна зала.
8. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна”, относно приключила
процедура за избор на изпълнител по позиция №3 след проведена обществена поръчка,

организирана чрез публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти,
алкохолни и безалкохолни напитки за творческия и почивен дом на БНТ“ със следните
обособени позиции: обособена позиция №1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на
БНТ – Китен“, обособена позиция №2 - „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки
за ПД на БНТ – Китен“, обособена позиция №3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД
на БНТ – Пампорово“, обособена позиция №4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни
напитки за ТД на БНТ – Пампорово“ и решение №РД-10-256/29.05.2018 година на
Генерален директор за избор на изпълнител, Управителният съвет на основание чл. 7, ал.
7, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване
на договор за изпълнение по обособена позиция №3 – „Доставка на хранителни продукти
за ТД на БНТ – Пампорово“ с „Брадърс комерс“ ООД.
9. Във връзка докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” с
предложение за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на
столове за хранене и кафе-сладкарница, находящи се в сградите на БНТ в град София, ул.
„Сан Стефано“ №29 и бул. „Цариградско шосе“ №111, Управителният съвет на основание
чл. 42, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за
държавната собственост дава съгласие за стартиране на процедура за провеждане на търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична държавна собственост,
предоставен за управление на БНТ.
10. Във връзка с проект BG05M90P001-1.021-0131 „Развитие на ключови
компетенции на 182 служители в БНТ“, по Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качество на
работните места“ по процедура BG05M90P001-1.021 "Обучения за заети лица" –
компонент II и предложение от Директора на дирекция „Правна“ и и.д.Началника на отдел
„Обществени поръчки“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника
за организацията и дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от Вътрешните правила за
планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл. 18, т.
12 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на обществена
поръчка с предмет: „Предоставяне на обучение за заети лица в Българската национална
телевизия“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Обучение по английски език“
и Обособена позиция 2 „Обучение по компютърни умения“ и утвърждава проекта на
документация за обществената поръчка.
11. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от
Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнение на решения на Управителния
съвет на БНТ.
12. Във връзка с предложения от Генералния директор за промяна в длъжностното
щатно разписание, 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 и
с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно
разписание на БНТ дава съгласие сектор „Информационни технологии“ да премине на
пряко подчинение на Генералния директор.
13. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, Управителният
съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал.
7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните
длъжности в БНТ дава съгласие Явор Симеонов Симов да бъде назначен на длъжност
Началник на отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Правна“.
14. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна”, относно приключила
обществена поръчка, организирана чрез открита процедура с предмет „Избор на оператор
за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ” и решение
№РД-10-287/11.06.2018 година на Генерален директор, Управителният съвет на основание
чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава
сключване на договор за изпълнение с „Български пощи“ ЕАД.

