БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 36
от заседание проведено на 06.07.2018 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 26 юни 2018 година на Комисията
за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция
„Икономическа“ и утвърждава бюджетни рамки за реализация на вътрешни телевизионни
предавания на дирекциите и направленията произвеждащи програмно съдържание за
третото тримесечие на 2018 година.
2. Управителният съвет обсъди протокол №29 от 27.06.2018 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и одобрява общ бюджет за реализация на детския
телевизионен игрален сериал „Островът на сините птици“, (работно заглавие „Островът“)
– 8 епизода по 54 минути, продуцент БНТ и изпълнителен продуцент „Ред Карпет“ ЕООД
с представител Веселка Кирякова
3. Управителният съвет обсъди протокол №30 от 27.06.2018 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на
филмовия проект „С любов от Отто“ от рубриката „В кадър“ с времетраене 27 минути,
вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.
4. Управителният съвет обсъди протокол №31 от 27.06.2018 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на
филмовия проект „SOS семейство“ – първа и втора част, от рубриката „В кадър“ с
времетраене по 27 минути, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.
5. Решението по точката не е публично.
6. Решението по точката не е публично.
7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Информация” и дава съгласие да бъдат подадени заявки за наемане на офис (стандартен
телевизионен модул) в Международния телевизионен център, хотелско настаняване и
ексклузивен телевизионен канал при отразяване на Летните олимпийски игри в Токио,
Япония през 2020 година.
8. Във връзка с предложение от Председателя на Столичен общински съвет 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 и с оглед, че събитието е в полза на обществено
полезна кауза, дава съгласие за излъчване на информационен клип, за подобряване на
атмосферния въздух в София, 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.
9. Във връзка с предложение от Ръководителя на проект АДГ Дискрит 2482 Ротари България за медийно партньорство на Проект за намаляване броя на жертвите и
ранените по пътищата на Република България 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 и с
оглед, че събитието е в полза на обществено полезна кауза, дава съгласие за излъчване на
имиджов 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.
10. Във връзка с писмо от г-н Димитър Дилчев, кмет на район „Студентски“,
Столична община с молба за предоставяне на права за публична прожекция на аудио-

визуално произведение от фонда на БНТ по време на организиран детски лагер по
изкуствата и спорта под наслов „Една незабравима лятна ваканция“ и становище от
Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно
предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на документалния филм „Кой
е срещу теб в мрежата“ от рубриката „В кадър“, произведен през 2017 година, с
времетраене 27,00 минути и автори: сценарист Надя Обретенова, режисьор Николай
Тодоров и оператор Стефан Куцаров.
11. Решението по точката не е публично.
12. Управителният съвет обсъди протокол от работата на Комисия, назначена със
Заповед №РД-10-205/04.05.2018 година за разглеждане и оценка на предавания, създадени
от независими български продуценти участвали в обявения конкурс за подбор на проекти
по програмни позиции и приема информацията за класираните проекти.
13. Решението по точката не е публично.
14. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Моцартови празници
– Правец 04“ 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
събития, включени в рамките на Международния музикален фестивал „Моцартови
празници – Правец 2018“.
15. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „София – Европейска
столица на спорта“ и становище от Директора на дирекция „Информация”, Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие
за медийно партньорство на планирани събития през 2018 година свързани с
инициативата.
16. Решението по точката не е публично.
17. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна”, относно приключила
открита процедура за избор на изпълнител след проведена обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на сомолетни билети за превоз на пътници и багаж, медицински застраховки
и хотелско настаняване при служебни пътувания в чужбина на служители на БНТ“ и
решение №РД-10-304/19.06.2018 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 с „БЕСТ ТУР“ ЕООД.
18. Във връзка с писмо на Министерство на финансите №91-00-177/27.06.2018
година за представяне на бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 година, при спазване
размерите на одобрените бюджетни взаимоотношения, съгласно Решение № 264 на
Министерски съвет от 2018 година и докладна записка от Директора на дирекция
„Икономическа”, Управителният съвет приема бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021
година.
19. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ съгласувана
от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет на
основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал.3, т. 9 от Правилника
за организацията и дейността на УС, утвърждава допълнение в текста на чл. 17 от Общите
условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ.
20. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за
организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената справка от и.д.Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, за
назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 април до
30 юни 2018 година.

21.1. Във връзка с изтичане на 07.08.2018 година на шестмесечния изпитателен срок
от едногодишния трудов договор на Уляна Йончева Пръмова на длъжност Директор на
дирекция „Информация“, Управителният съвет на основание 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 за продължаване на трудовия й договор до изтичане на едногодишния срок
21.2. Във връзка с предложение от Ръководителя на РТВЦ Русе за преназначаване
на Даниела Димитрова от длъжността Редактор на длъжността Делегиран продуцент
регионални новини, 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 Даниела Михайлова
Димитрова да бъде назначена на длъжност Делегиран продуцент регионални новини в
направление „Програма“, продуцентско направление „Новини и спорт“, Регионален
телевизионен център Русе за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен срок.

