БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 40
от заседание проведено на 21.08.2019 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №13 от 14 август 2019 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за
реализация на 60 предавания с работно заглавие „БНТ на 60“, на 11 репортажа за
кампанията „Безопасност на движението“, на документален филм „#Агресия“, на
предаването „100% будни“ за третото тримесечие на 2019 година, разпределение на
спонсорски приходи за предаването „100% будни“ по сключен договор № ДГ1791/11.04.2019 г. с „Доктор Биомастер“ ООД, разпределение на спонсорски приходи за
предаването „100% будни“ по сключен договор № ДГ-2016/23.04.2019 г. с „Дини ОТС“
ООД, преразглеждане на хонорарните възнаграждения на екипите реализирали репортажи
по сключен договор №ДГ-6707/30.11.2018 година с ИА „Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, на предаването „България от край до край“ – девети
сезон, проект и калкулация за доодекоряване на предаванията, които ще се реализират в
Студио 3 и Студио 6 и предложение за преразпределение на утвърдената бюджетна рамка
на направленията на продуцентски център „Вътрешна телевизионна продукция“ в
дирекция „Програма БНТ1“ за 2019 година.
2. Във връзка с решение на УС, протокол №39/16.08.2019 година, т. 7 за реализация
на кампанията „Пътуващо лятно кино с БНТ“ в периода от 23 август до 7 септември 2019
година в различни населени места в България, Управителният съвет обсъди протокол №14
от 21 август 2019 година на Комисията за реализация на телевизионна продукция и
одобрява разходи за организиране и провеждане на кампанията „Пътуващо лятно кино с
БНТ“.
3. Във връзка с решение на УС, протокол №03/23.01.2019 година, т.3 за участие на
БНТ в конкурса на Европейския съюз за радио и телевизия за реализация на детски
телевизионни игрални и документални филми на тема за игралните новели „Кажи ми една
тайна“ и на тема за документалните филми „Мога да го направя“, Управителният съвет
обсъди протокол №11/09.08.2019 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и
одобрява бюджет за реализация на телевизионния игрален филм с работно заглавие
„Тайните не се чуват“.
4. Управителният съвет приема за сведение протокол №02 от 13.08.2019 година на
Съвета за технологично развитие за обсъждане на техническото обезпечаване при
излъчване на програмата от Летните олимпийски игри в Токио през 2020 година,
предстоящо преоборудване на Апаратно-студиен комплекс 6 за преминаване на работа в
HD формат, технологично развитие на сектор „Подвижни телевизионни станции“,
доставка на 5 броя Aviwest устройства и състоянието на Приемната апаратна, намираща се
на 8 етаж в ТВ кула.
5. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с
предложение за промяна в утвърдената програмна схема на „БНТ1“, Управителният съвет
одобрява следната промяна в програмна схема на „БНТ1“, считано от 9 септември 2019
година:
- Сутрешен блок – да се излъчва от понеделник до петък в часовия пояс от 6:00 часа
до 9:00 часа.
- кратки сутрешни новини „По света и у нас“ – да се излъчват от 9:00 часа до 9:10
часа.

- „Култура.BG“ – да се излъчва от понеделник до петък в часовия пояс от 09:15 часа
до 10:15 часа.
- „100% будни“ – да се излъчва от понеделник до петък в часовия пояс от 10:15 часа
до 11:15 часа.
- документалните филми от поредицата „Отворени досиета“ – да се излъчват в
неделя от 12:30 часа на мястото на повторението на предаването „Домът на вярата“.
Първият филм да бъде планиран за излъчване на 10 ноември 2019 година.
- рубриката „Лека нощ деца“ – отпада от излъчване по програма „БНТ1“ и се
премества за излъчване по програма „БНТ2“ в часовия пояс от 19:45 часа до 20:00 часа.
6. Във връзка с протокол №02 от 19 и 20 август 2019 година на Програмния съвет
на БНТ и докладна записка от и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“,
Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ2“ в сила от 16 септември 2019
година и програмна схема на „БНТ4“ в сила от 9 септември 2019 година.
7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Спорт“ за реализиране на
спортно предаване със заглавие „Арена спорт“, което ще се излъчва пряко в неделя от
17:30 часа по програма „БНТ1“, Управителният съвет връща концепцията и възлага на
Директора на дирекция „Спорт“ да представи подробен сценарен план с водещи и
описание на съдържанието на отделните рубрики в предаването „Арена спорт“.
8. Във връзка с писмо от Веселка Кирякова, продуцент от „Ред Карпет“ ЕООД с
предложение за копродуцентско участие на БНТ в реализацията на пълнометражен
документален филм „Рангел завинаги“, посветен на 90-годишнината от рождението на
кинотвореца Рангел Вълчанов и становище от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно
филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет приема предложението на
„Ред Карпет“ ЕООД и дава съгласие БНТ да участва като копродуцент в реализацията
документален филм със заглавие „Рангел завинаги”, 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.
9. Във връзка с писмо от акад. Юлиан Ревалски – председател на Българската
академия на науките с молба за ползване на архивни кадри от фонда на БНТ с цел
включването им в документален филм, посветен на 150-годишнината на Академията и
становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет възлага на
и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ да уточни с вносителя конкретния обем
архивен материал, който ще бъде използван във филма..
10. Във връзка с писмо от акад. Пламен Карталов – директор на Софийската опера и
балет с молба за предоставяне на право за използване архивни материали по време на Гала
концерт, посветен на 90-годишнината от рождението на Николай Гяуров и становище от
Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет възлага на и.д.Директора на
дирекция „ТВ производство“ след уточняване на частите от аудио-визуалните
произведения, които ще бъдат използвани в концерта да се внесе становище с конкретната
стойност на разходите за подбор, презапис и технически услуги, съгласно Ценовата листа
и Общите условия за продажба на материали от телевизионния фонд на БНТ.
11. Във връзка с приемане на програмна схема на „БНТ1“ от 9 септември 2019
година и докладна записка 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. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава Тарифа
за продажба на търговски съобщения по гарантиран рейтинг на предаванията в програма
„БНТ1“, част от Търговската политика на БНТ за 2019 година.
12. Във връзка с промяна в наименованията на програмните канали на БНТ и в
организационната структура на БНТ и докладна записка от Директора на дирекция
„Правна“ относно необходимостта от актуализиране на действащите бланки: „Становище
по предложение за заснемане и излъчване на спортно събитие/извънредно телевизионно
предаване“ и „Становище по предложение за сключване на договор за отстъпване право за

излъчване на готово аудио-визуално произведение срещу предоставяне на спонсорски
заставки“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 6 от Правилника за
организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава следните бланки:
 Становище по предложение за заснемане и излъчване на извънредно
телевизионно предаване/спортно събитие.
 Становище по предложение за сключване на договор за отстъпване на право за
излъчване на готово аудио-визуално произведение срещу предоставяне на спонсорски
заставки.
13. Във връзка с необходимостта от осигуряване на пълна взаимозаменяемост по
обслужването на технологичните работни места за изпълнение и съвместяване на
идентични функции в студийните комплекси и предложение от Директора на дирекция
„Техника и технологии“, Управителният съвет отлага разглеждането на длъжностните
характеристики като изисква те да бъдат изготвени съгласно одобрения стандарт в БНТ.
14. 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,
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“, считано от 01.09.2019 година.
15. 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, с
цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно
разписание на БНТ одобрява промяна в структурата и длъжностното щатно разписание,
считано от 01.09.2019 година:
15.1. Дава съгласие да се създаде дирекция „Мултимедия“, като самостоятелна
структурна единица на подчинение на Генералния директор.
15.2. На основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 8
от Правилника за организацията и дейността на УС, одобрява длъжностни характеристики
за длъжности в дирекция „Мултимедия“.
15.3. 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 Борислав Николаев Чоранов да бъде назначен на
длъжност Директор на дирекция „Мултимедия“ за срок от 1 (една) година с шест месеца
изпитателен срок, считано от 1 септември 2019 година.

