БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 46
от заседание проведено на 26.09.2019 година
1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Спорт“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, и дава съгласие за
сключване на договор с Френската тенис федерация /FTF/ за придобиване на права за
излъчване на избрани моменти от Открития шампионат на Франция по тенис "Ролан
Гарос" през 2020 година.
2. Във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор и председател на
временната работна група по заповед № РД-10-313/22.07.2019 година за провеждане на
партньорска проверка от екип експерти на Европейския съюз за радио и телевизия /ЕСРТ/
с попълнен въпросник и доклад за извършване на peer-to-peer анализ на цялостната
дейност на БНТ, Управителният съвет одобрява въпросника за провеждане на партньорска
проверка и доклада за самооценка на БНТ.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Маркетинг
и комуникации“ и дава съгласие за излъчване на 30 секунден клип разпространен от EBU,
АСТ и EGTA по повод отбелязване на Световния ден на телевизията - 21 ноември.
4. Във връзка с писмо от Председателя на Сметната палата за излъчване на четири
информационни клипа, които да информират и насочат участниците в предстоящите
избори за кметове и общински съветници за техните задължения по Изборния кодекс 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 клипът е изработен от БНТ и
събитието е от обществено значение, дава съгласие за излъчване на информационните
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 съдържа търговска информация и отговаря на
посочените изисквания.
5 Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с
приложен протокол на Продуцентския съвет за необходимостта от включване в програма
„БНТ1“ на нови предавания, създадени от независими български продуценти,
Управителният съвет на основание чл. 6, ал. 1 от Правилата за включване в програмите на
БНТ на предавания, създадени от независими български продуценти и за участието й в
съвместни продукции, дава съгласие да бъде обявен конкурс за подбор на проекти, за
следните програмни позиции:
1. Позиция - седмично развлекателно предаване:
o
жанрови характеристики – оригинална, българска, развлекателна
телевизионна продукция, със забавно-хумористична насоченост;
o
модул – 54 минути ефирно време;
o
програмна позиция - в съботно-неделна програма на „БНТ1“ в праймтайм.
2. Позиция – състезание/игра:
o
жанрови характеристики – оригинална, българска телевизионна продукция с
образователно-забавен характер;
o
модул – 27 минути или 54 минути ефирно време;
o
програмна позиция - от понеделник до петък, в следобедно-вечерен пояс по
програма „БНТ1“.
3. Позиция - седмично предаване за младежката аудитория:
o
жанрови характеристики – оригинална, българска телевизионна продукция
за знание, технологии и живот в мрежата;
o
модул – 27 минути ефирно време;

o
програмна позиция – седмично, в часови пояс съобразен с аудиторията по
програма „БНТ1“.
1.3. Позиция – оригинален музикален формат:
o
жанрови характеристики – оригинална, българска телевизионна продукция с
музикална насоченост;
o
модул – в зависимост от концептуалната разработка на класирания проект;
o
програмна позиция – в зависимост от тематичната насоченост на класирания
проект.
Проектите за участие в конкурса трябва да се придружени с необходимите
документи, съгласно чл. 6 от Правилата за включване в програмите на БНТ на предавания,
създадени от независими български продуценти и за участието й в съвместни продукции.
Срокът за подаване на проектните предложения да бъде не по-късно от 1 ноември
2019 година.
6. Във връзка с предложение на Генералния директор за преразглеждане на
решение на УС, протокол №09/28.02.2019 година, т.14 за сключване на договор с
дистрибуторската компания „Балкан Вижън 21“ за лицензиране на права за излъчване на
игрални филми, сериали и детски програми, Управителният съвет с оглед финансовите
затруднения и невъзможността БНТ да заплаща договорените лицензионни такси, дава
съгласие да бъде прекратен договорът с дистрибуторската компания „Балкан Вижън 21“.
7. Рещението по точката не е публичво.
8. Във връзка с предложение от „Нетера Комюникейшънс“ ЕООД за
сътрудничество с цел управление на дигитални права на съдържание, продуцирано от БНТ
и разпространение в тяхната платформа на продукция на БНТ и докладна записка от
Директора на дирекция „Мултимедия“, Управителният съвет възлага на Директора на
дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да
потърсят и други възможности за разпространение на продуцирани от БНТ филми,
сериали и предавания.
9.1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за
трансформиране на длъжности, свързани с необходимостта от оптимизиране на дейността
в сектор „ТВ оператори“, 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 01.10.2019 година.
9.2. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ за оптимизиране на дейността на дирекцията и становище от Директора на
дирекция „Правна“, 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 „Маркетинг и комуникации“, считано от 01.10.2019 година.
9.3. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „Информационни
технологии“ за трансформиране на длъжност свързани с необходимостта от поддръжка на
уеб сайтовете на БНТ, 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
сектор „Информационни технологии“, считано от 01.10.2019 година.
10. Във връзка с получено електронно писмо от г-жа Таня Димитрова, представител
на дружество L. Bulgaricus Jena с молба за предоставяне на права за еднократна публична
прожекция на филма „8 минути и 19 секунди“, с копродуцент БНТ по време на „Дните на
българската култура в Йена 2019“ и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и

комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за
еднократна публична прожекция с нетърговска цел на филма „8 минути и 19 секунди“.
Копие на филма ще бъде предоставено на ползвателя от изпълнителния продуцент
„ВИП Медиа Филм“.
11. Управителният съвет приема за сведение информацията за проведена среща от
Изпълнителния директор и Директора на дирекция „Правна“ с представители на
„Мирамар филм“ ООД за представяне на предварителния бюджет на филма в намален
размер, съобразно приетия нов норматив за максимални базисни параметри при
съставянето на бюджет за телевизионни филми – Приложение № 1 към Правилника за
реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ.
Управителният съвет възлага на Бюджетната комисия по филмопроизводство да
разгледа и приеме бюджета за написване на сценарий и преподготовка за реализацията на
филма.
12. Във връзка с писмо от Главен комисар г-н Христо Терзийски – Главна дирекция
„Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи с предложение за медийно
партньорство за популяризиране на кампанията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим
на пътя!", включваща Седмица за превенция на детската пътна безопасност и Ден на
превенцията, както и на Националния конкурс "Пътен полицай на годината - 2019" 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 клипът е изработен от екип на
дирекция „Информация“ и събитието е от обществено значение, дава съгласие за
излъчване на клип за популяризиране на инициативата, 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.
13. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ и
Директора на дирекция „Правна“ за извършен анализ на вземанията и задълженията по
договори с непарична престация, извършени технически услуги и излъчване на търговски
съобщения към 31.08.2019 година и предложение за отписване на несъбираемите
вземания от счетоводния баланс на БНТ, Управителният съвет с оглед, че в посочените
фирми има и такива, с които БНТ продължава да сключва договори без да са финасово
уредени стари задължения, възлага на Директора на дирекция „Икономическа“, Директора
на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да
предприемат спешни действия за издаване на съответните счетоводни финансови
документи.

