БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 43
от заседание проведено на 24.06.2014 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №08 от 17.06.2014 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Финансовия директор и
утвърждава проектобюджет за реализацията на операта „Борис Годунов“, проектобюджет
за реализация на филъри по повод 55 години от създаването на БНТ, проектобюджет на
предаването „Животът и други неща“, разпределение на спонсорски постъпления за
предаванията „Бразди и „Денят отблизо с Мария“, проектобюджети на излъчени дискусии
в рамките на информационната кампания на Европейския парламент, мотиви за
финансиране на новите форми на предаването „Бързо, лесно, вкусно“ и проектобюджет за
предаването „Още от деня“.
2. Управителният съвет обсъди предложение от „София Мюзик Ентърпрайсис“ за
медийно партньорство на концерта на група „Дрийм Тиътър“, който ще се проведе на 29
юли 2014 година в град София и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и
дава съгласие за сключване на споразумение за предоставяне на телевизионно време за
излъчване на клип за популяризиране на концерта, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и
във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация и
отговаря на посочените изисквания.
Клипът да се излъчва в програма „БНТ1“, в периода от 23 юни до 28 юли 2014
година, съгласно предоставената схема от дирекция „Търговска“.
3. Управителният съвет обсъди писмо от „Ламята“ ЕООД и становище от
и.д.Директора на дирекция „Търговска” и одобрява 16 броя от планираните за излъчване
клипове със спонсорска заставка в рубриката „Очаквайте“ да бъдат прехвърлени за
излъчване на клипове за промотиране на организирания втори концерт „Любими руски
песни“ на Руслан Мъйнов на 17 ноември 2014 година.
4. Управителният съвет обсъди предложение от „Клуб 8“ и становища от
Директора на дирекция „Програма БНТ1” и и.д.Директор на дирекция „Търговска” и дава
съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на късометражния
филм „Глобална заплаха“ в програмите на БНТ.
5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за предоставяне на програмно
време за излъчване на информационни рубрики и видеоклипове с цел популяризиране на
Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 година.
6. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за
запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамадан и
становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл.53,
ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, т.13 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на
програмно време за излъчване на обръщение на проф. Недим Генджев – председател на
Висшия духовен съвет на 27 юни 2014 година, според програмните възможности в
програма „БНТ1”.
7. Решението по точката не е публично.
8. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и дава съгласие за излъчване на спонсорски заставки на фирмите „Градус“,
Домейн Бойар“, „Олинеза“ и ПИБ, рекламодатели на предаванията „Бързо, лесно, вкусно –

Рецепта на деня“, „Животът е вкусен“ и „Надиграй ме“ по време на повторенията в
летните програмни схеми на „БНТ1“ и „БНТ2“.
9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и дава съгласие за сключване на спонсорски договор с Медийна агенция
„Карат“ за клиент „Мобилтел“ ЕАД за подпомагане на проекта „Пътуващо лятно кино с
БНТ1“.
10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор със „Спортал.БГ“ АД за
преотстъпване на права за излъчване на материали с продължителност до 90 секунди от
оставащите 28 футболни срещи (към дата 24 юни 2014 година) от Световното първенство
по футбол в Бразилия 2014 година на сайта www.sportal.bg.
11. Управителният съвет обсъди предоставения Окончателен доклад №ОАУ
03/2014 година за извършен одитен ангажимент за увереност относно състоянието на
вътрешния контрол в РТВЦ Русе за периода от 01.01.2013 година до 31.12.2013 година и
възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони“ да предприемат съответните действия за подобряване на дейностите по
вътрешния контрол в РТВЦ Русе. Директорът на дирекция „БНТ Свят и региони“ да внесе
за утвърждаване от Генералния директор на БНТ, План за действие за изпълнение на
дадените препоръки в одитния доклад.
12. Управителният съвет приема за сведение Окончателен доклад №ОАУ 04/2014
година за извършен одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението на
препоръките при извършен одит на процеса по оценяване на трудовото изпълнение и
изплатените средства за ДММС и целеви награди на служители на БНТ през 2013 година.

