БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 35
от заседание проведено на 18.07.2019 година

1. Управителният съвет обсъди писмо от Министъра на земеделието, храните и
горите за излъчване на клип за информационната кампания, чрез която да се запознае
населението със заболяването Африканска чума по свинете и с превантивните мерки за
ограничаване на мащабите на заболеваемост и становище от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, и на основание чл. 7, ал.
3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за
излъчване на 38 броя информационни клипове, 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 съдържат
търговска информация и отговарят на посочените изисквания.
2. Управителният съвет обсъди писмо от Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
за излъчване на клип за популяризиране на приема на студенти в Академията през
учебната 2019/2020 година и становище от Директора на дирекция „Информация“,
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и
взе решение да не се предоставя безвъзмездно телевизионно време за излъчване на клип за
популяризиране на кандидатстудентската кампания.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и ПК „Адела
Медия“ за медийно партньорство, свързано с популяризиране на проекта „Особен поглед –
Панорама на филми на жени режисьори в българското игрално кино“ и становище от
и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от
Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на
клип, 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.
4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и предложение от Сдружение „Спринт Продакшън“ и „Студио Спринт
Проджект“ ЕООД за заснемане и излъчване на Международния фестивал за поп и рок
музика – София 2019, който ще се състои на 18 септември 2019 година в зала 1 на НДК и
становище от Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, 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”,
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 само
на Гала вечер и награждаване на лауреатите на 18.09.2019 година.
5. Във връзка с предложение от Генералния директор за повторно стартиране на
процедура за извършване на peer-to-peer анализ на цялостната дейност на БНТ, чрез
сформиран от EBU екип от експерти, Управителният съвет одобрява да бъде стартиран
процеса на peer-to-peer анализ на дейността на БНТ, съгласно финансовите условия
определени от EBU Academy.
6. Във връзка с писмо от Българската федерация по волейбол, докладна записка от
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Спорт“,
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година, т.9, като одобрява сключване на договор с Българска федерация по волейбол за
заснемане и излъчване на Олимпийския квалификационен турнир за мъже по волейбол.
7. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на
бюджета на БНТ към 30.06.2019 година.
8. Във връзка с предложение от Генералния директор за окончателно уреждане на
отношенията между БНТ и „Ню Филмс Интернешънъл“ (NFI) за представителство и
дистрибуцията на телевизионния сериал „Под прикритие“, Управителният съвет възлага
на Генералния директор Емил Кошлуков, с оглед интересите на БНТ, да предприеме по
извънсъдебен и/или съдебен ред всички правни и фактически действия, които счете за
необходими за изпълнение на взетото решение, но не само чрез водене на преговори,
сключване на спогодба, извършване на прихващане, до окончателното уреждане на
отношенията между БНТ и NFI, и между БНТ и JEEWA B.V.
9. Във връзка с писмо от Български червен кръст за излъчване на клип за
благотворителната кампания за подпомагане на децата на пострадали при
пътнотранспортни произшествия 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
излъчване на имиджов клип за кампанията с включен кратък номер 1255, на който
зрителите могат да изпращат SMS за набиране на дарение от 1 (един) лев за лечение на
дете, пострадало при пътен инцидент, 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.
10. Във връзка с предложение от Генералния директор, Управителният съвет дава
съгласие да бъде проведен конкурс за кореспонденти на БНТ в страната и одобрява
изискванията за провеждане на конкурса.

