БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 50
от заседание проведено на 27.10.2016 година
1. Управителният съвет обсъди протокол №33/21.10.2016 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема представения бюджет за реализация на
документалния филм с работно заглавие „Добро утро, Европа!”, производство на РТВЦ
Пловдив с времетраене 27 минути, сценарист Николай Райшинов, режисьор Пепа
Кошишка-Зяпкова и оператор – Антон Марчев, вътрешно филмопроизводство на дирекция
„БНТ Свят и региони”.
2. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус
Фирмус“ АД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на
дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за
сключване на договор за заснемане и излъчване на концерт „Музикалните Оскари“ с
участието на оркестъра на Класик ФМ радио, диригент Ричард Кауфман, част от цикъла
„Музиката на Америка“, сезон 2016/2017 година, който ще се състои на 3 декември 2016
година в зала „България“.
3. Управителният съвет обсъди предложение от „Терра Вижън“ ООД и становища
от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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 програма „БНТ2“ и „БНТ Свят“, и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на договор
за отстъпване право за излъчване по безжичен път на документалния филм „Поглед към
звездите“.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Йордан Камджалов“ и
становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 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”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна”
и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор
за заснемане и излъчване на концерт от проекта Genesis Orchestra, който ще се проведе на
26.11.2016 година в зала „България“.
5. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 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”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна”
и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор
за заснемане и излъчване на шест концерта на Биг Бенда на БНР за сезон 2016/2017
година.
6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„Международна дейност, проекти и програми“ и приема изготвената план-сметката на

разходите за провеждане на втората пленарна сесия на International Broadcasting Assembly
към EBU.
7. Във връзка с писмо от Ректора на Софийски университет „Св.Климент
Охридски“ с предложение за реализация на студентско токшоу с работно заглавие „Ние“,
съвместна продукция между БНТ и Национална университетска телевизия „Алма матер“,
докладна записка от директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и протокол на
Продуцентския съвет на дирекция „БНТ Свят и региони“, Управителният съвет на
основание Правилата за включване в програмите на БНТ на предавания, създадени от
независими български продуценти и за участието й в съвместни продукции дава
принципно съгласие за откриване на процедура на договаряне за реализиране на
съвместната продукция „Ние“ – 8 броя по 50 минути между БНТ и Национална
университетска телевизия „Алма матер“.
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ да
внесе в Комисията за реализация на телевизионна продукция, бюджета за създаване на
съвместната продукция, програмната позиция и условията по сключване на договора с
Национална университетска телевизия „Алма матер“.
8. Във връзка с включване на нови събития с общонационално значение, които ще
бъдат отразявани в програмите на БНТ през месец ноември и месец декември 2016 година
и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет
одобрява в списъка на обществено значимите събития, които ще бъдат отразявани в
програмите на БНТ през 2016 година, като за тях съгласно чл.90, ал.4 от Закона за радио и
телевизия да не се прилагат ограничения за рекламата, включена в предавания по време на
отразяване на прояви на изкуството, културата и спорта с общонационално и
международно значение, да бъдат допълнени следните събития:
 Футболни срещи от турнира „Лига Европа“ – пряко излъчване през месец
ноември и месец декември.
 Световна купа по ски алпийски дисциплини /мъже и жени/ - пряко излъчване
през месец ноември и месец декември.
 „Отборът“, бенефис – спектакъл на Националния ансамбъл по художествена
гимнастика – излъчване в Коледно-новогодишната програма на „БНТ1“
 Състезания по сноуборд и сноубордкрос с участието на Александра Жекова –
пряко излъчване през месец декември.
9. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за промяна
в периода на излъчване на информационен клип за провеждане на конкурс за лого на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Управителният съвет дава
съгласие за промяна в решение на УС, протокол №48/18.10.2016 година, т.9, като клипът
да се излъчва в периода от 2 до 27 ноември 2016 година, съгласно приложена схема от
дирекция „Търговска”.
10. Във връзка с необходимостта от популяризиране на проекта „Голямото рок
междучасие“ в интернет и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“,
Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Нет Инфо“АД за срок от
една година.
11. Решението по точката не е публично.
12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет дава съгласие за заснемане и излъчване на Фолклорния концерт,
който ще се състои на 31.10.2016 година в зала 1 на НДК.
13. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и одобрява специални пакетни предложения за спонсорство /пакет за
Генерален партньор/ и стандартни спонсорски предложения за предавания, предвидени за
излъчване в периода от 1 декември 2016 година до 1 януари 2017 година по програма
„БНТ1“.

14. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и одобрява цена за 30 секунден рекламен клип и пакетно предложение при
излъчване на „Отборът“, бенефис-спектакъл на националния ансамбъл по художествена
гимнастика.
15. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и одобрява спонсорски предложения към рекламодатели за периода от месец
декември 2016 година до месец февруари 2017 година за емисията „Прогноза за времето“.
16. Решението по точката не е публично.
17. Управителният съвет приема внесените становища от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Правна“ по решение на УС, протокол
№46/11.10.2016 година, т.11 относно окончателен доклад №ОАУ 05/2016 година за
извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на системите за финансово
управление и контрол в направление „БНТ HD“ за периода от 01.01.2015 година до
31.12.2015 година и възлага на Ръководителя на направление „БНТ HD“ да предприеме
съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в окончателния доклад.
18. Решението по точката не е публично.

