БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 50
от заседание проведено на 23.07.2014 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство - Пловдив и становище от Директора на дирекция „Програма
БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 юбилеен концерт „50 години Музикална академия –
Пловдив”, който ще се проведе на 25 септември 2014 година в Античен театър град
Пловдив.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма
БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и във връзка с необходимостта от
обезпечаване на филмовата програма на „БНТ1“ дава съгласие за сключване на договор за
закупуване на образователен формат и пакет телевизионни филми, сериали и минисериали
от Италианската обществена телевизия RAI.
3. Управителният съвет дава принципно съгласие за копродуцентско участие на
БНТ в реализацията на документалния филм с работно заглавие „Борис Годжунов 55
години с БНТ“ с продуцент Джеки Стоев, филмова къща „Куган“, чрез предоставяне на
архивни кадри от фонда на БНТ. След предварителна проверка на обема архивен
материал, който ще бъде селектиран от фонда на БНТ и използван в реализацията на
филма, Бюджетната комисия по филмопроизводство да определи размера на дяловото
участие на БНТ в копродукцията на документалния филм.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Изпълнителна агенция
„Национален филмов център“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1” и
и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на споразумение за
медийно партньорство на 32-то издание на фестивала на българския игрален филм „Златна
роза”, който ще се проведе в периода от 10 до 18 октомври 2014 година в град Варна.
5. Управителният съвет обсъди предложение от Изпълнителна агенция
„Национален филмов център“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”,
Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и
дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 21-то издание на
фестивала за българско документално и анимационно кино „Златен ритон”, който ще се
проведе в периода от 1 до 6 декември 2014 година в град Пловдив.
6. Управителният съвет обсъди предложение за медийно партньорство на 10-то
издание на Световния фестивал на анимационния филм, който ще се проведе в периода от
11 до 15 септември 2014 година в град Варна и становище от Директора на дирекция
„Програма БНТ1” и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване
на споразумение.
7. Във връзка с решение на УС, протокол №10/30.01.2014 година, докладна записка
от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и писмо от Софийски университет
„Св.Климент Охридски“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към
договор за предоставяне на права за излъчване на студентското предаване „Ателие“
произведено от Националната университетска телевизия „Алма матер“.
8. Управителният съвет обсъди предложение от фондация „Идентичност за
България” и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на

дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Ръководителя на
направление „БНТ Мултимедия” и дава съгласие за сключване на споразумение за
медийно партньорство на форума „Кариера в България. Защо не?”, който ще се проведе на
10 септември 2014 година в Интер Експо Център София.
9. Управителният съвет обсъди предложение от „Царевград Търнов” ЕООД и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Информация” и и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на
летния оперен фестивал „Сцена на вековете”, който ще се проведе в периода от 2 до 10
август 2014 година на крепостта Царевец в град Велико Търново.
10. Управителният съвет обсъди предложение от ПР Агенция „Янев и Янев“ за
медийно партньорство на информационната кампания по проект „Детство за всички“ на
Държавна агенция за закрила на детето и становище от и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и с оглед обстоятелството, че кампанията е в полза на общественополезна
кауза, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на два клипа с
времетраене от 10 секунди и 30 секунди по осем пъти в програмите на БНТ, съгласно
разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не
съдържат търговска информация и отговарят на посочените изисквания.
11. Управителният съвет обсъди писмо от от г-жа Елена Нейкова с молба за
предоставяне на права за използване на кадри от фонда на БНТ за художника Борис
Ангелушев и професор Васил Йончев за включването им във филм, който ще бъде
разпространен в интернет пространството в YouTube и чрез сайт, създаден за
популяризиране на шрифтове на българската кирилица и становище от Директора на
дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за включване
в документален филм на части от следните аудио-визуални произведения:
- Художник гражданин“ – тв портрет на художника Борис Ангелушев произведен
през 1982 година с времетраене 36:10 минути и автори: сценарист Александър Бешков,
режисьор Петко Константинов и оператор Телерик Коларов.
- „Борис Ангелушев“ – очерк, произведен през 1982 година, с времетраене 33:50
минути и автори: сценаристи Иван Крумов и Иван Конев, режисьор Димитър Цеков и
оператор Иван Конев.
Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:
- да получи предварително съгласие от носителите на авторски права за целите на
използване на части от аудио-визуалните произведения.
- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на части от посочените
аудио-визуалните произведения, съгласно Правилника за набиране, съхранение,
използване и продажба на материали от телевизионния архив на БНТ;
- да обозначи по подходящ начин БНТ като продуцент на използваните части от
аудио-визуалните произведения.
12. Във връзка с писмо от Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за
запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите
празник Рамазан Байрам 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 запис и
безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на Главния
мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 27 юли 2014 година,
според програмните възможности в програма „БНТ1”.
13. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за
запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите
празник Рамазан Байрам 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 запис и

безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на проф.
Недим Генджев – председател на Висшия духовен съвет на 27 юли 2014 година, според
програмните възможности в програма „БНТ1”.
14. Управителният съвет приема информацията в докладна записка от
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по изпълнение на сключен договор между БНТ и
„Уебкафе.бг“ ЕООД за партньорство чрез интернет реклама и дава съгласие за
продължаване срока на договора до 31.12.2014 година.
15. Управителният съвет не приема предложението на „София Мюзик
Ентърпрайсис“ и възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да уведоми
организатора на концерта на група „Дрийм Тиътър“ за незабавно заплащане на стойността
на реализираната кампания от страна на БНТ.
16.Управителният съвет приема за сведение изготвения анализ и матричната оценка
на излъчените предавания в програма „БНТ1“ за посочения период и го предоставя на
Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с изискването програмната схема за следващия
сезон да бъде съобразена с получените оценки и констатациите на дирекция „Търговска“.
Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да бъде
изготвена оценка и анализ на излъчените предавания в програма „БНТ2“.
17. Във връзка с отправена покана от страна на EBU към БНТ за участие в Конкурса
за детска песен на Евровизия 2014 година в Малта и докладна записка от Директора на
дирекция „Програма БНТ1“ за проведени разговори с компания „Седем Осми“ за
партньорско участие свързано с написване, промотиране и сценично представяне на
песента, с която България ще участва в Конкурса, Управителният съвет след като обсъди
предложението дава съгласие Българската национална телевизия да потвърди участието
си в Конкурса за детска песен на Евровизия 2014 година и одобрява Крисия Тодорова да
бъде българския представител.
18. Във връзка с провеждане на извънредните парламентарни избори и отразяване
на предстоящата предизборна кампания и предложение от Директора на дирекция
„Програма БНТ1”, Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ1“ в два етапа
за периода от 1 септември 2014 година до 5 октомври 2014 година.
19. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно
приключила процедура за избор на изпълнител и сключване на договор по обществена
поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини,
многофункционални машини и факсове и канцеларски материали със следните позиции:
позиция №1 „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини,
многофункционални машини и факсове“ и позиция №2 „Доставка на канцеларски
материали“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за
изпълнение за обособена позиция №2 „Доставка на канцеларски материали“ с „Перун
ККБ“ ЕООД.
20. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и
инженер техническа безопасност СТМ за необходимостта от осигуряване на работно
облекло, работни обувки и лични предпазни средства, предназначени за защита на
работещите от неблагоприятните климатични, механични и термични въздействия, в
съответствие със спецификата на извършената дейност и на работното място,
Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане
на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за
провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на работно облекло, работни
обувки и лични предпазни средства на работниците и служителите в Българската
национална телевизия“ с три обособени позиции: позиция №1 „Доставка на работно
облекло“, позиция №2 „Доставка на работни обувки“ и позиция №3 „Доставка на лични
предпазни средства“ и утвърждава проекта на документация за обществената поръчка.

21. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” и приема представения Отчет за касовото изпълнение на бюджета
на БНТ към 30.06.2014 година. Съгласно определените срокове, Отчетът за касовото
изпълнение на бюджета на БНТ към 30.06.2014 година да бъде представен в Министерство
на финансите и Сметната палата.
22. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“,
Управителният съвет приема за сведение предоставения доклад за дейността в дирекция
„Вътрешен одит“ за периода от 01.01.2014 година до 30.06.2014 година и предложенията
за развитие на дейността по вътрешен одит за следващия отчетен период.
23. Управителният съвет обсъди докладна записка от Началника на отдел
„Управление на човешките ресурси”, относно постъпила молба за възстановяване на
работа, съгласно влязло в сила съдебно решение по гражданско дело и на основание чл.62,
т.4 от Закона за радиото и телевизията дава съгласие за промяна в длъжностното щатно
разписание на БНТ, считано от 21.07.2014 година.

