БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 50
от заседание проведено на 18.10.2019 година

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Икономическа” и одобрява корекция на бюджета на БНТ към 30.09.2019 година.
2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Икономическа” и в съответствие с чл. 7, ал. 3, т. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Управителния съвет на БНТ приема представения отчет за касовото
изпълнение на бюджета на БНТ към 30.09.2019 година.
3. Във връзка с ДР №1/11.01.2019 година на Министерство на финансите, относно
изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за
2019 година и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”,
Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на
бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци.
4. Управителният съвет обсъди предложение от БК „Левски-Лукойл“ и становище
от Директора на дирекция „Спорт”, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на направление
„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“,
и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, и.д.Директора на дирекция „ТВ
производство”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на
дирекция „Мултимедия“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция
„Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на три
домакински среши на отбора от груповата фаза в турнира „ФИБА Купа Европа“, които ще
се проведат на 30 октомври, 5 ноември и 12 ноември 2019 година в зала „Универсиада“.
5 Във връзка с решение на УС, протокол №40/21.08.2019 година, т. 8 за участие на
БНТ в реализацията на документален филм за кинотвореца Рангел Вълчанов,
Управителният съвет обсъди протокол №16 от 14.10.2019 година на Бюджетната комисия
по филмопроизводство и одобрява проекта да се реализира като копродукция чрез
предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ.
6. Във връзка с писмо от г-н Цветан Кюланов - и.д. ръководител на
Представителството на Европейската комисия в България с молба за промяна на периода
на излъчване на информационен клип за кампанията "Европейски съюз: По-защитени
заедно", която има за цел да повиши осведомеността относно начините, по които
Европейският съюз, чрез тясно сътрудничество между държавите членки, защитава
гражданите си от глобални предизвикателства и становище от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет
дава съгласие да бъде променен периодът за излъчване на клип за кампанията, съгласно
решение на УС, протокол № №36/25.07.2019 година, т.2. БНТ предоставя телевизионно
време за излъчване на 15 броя информационни клипове за кампанията, като 12 броя
излъчвания по програма „БНТ1“ в периода от 4 до 15 ноември 2019 година и 3 броя
излъчвания по програма „БНТ2“ в периода от 7 до 9 ноември 2019 година.
7. Във връзка с писмо от г-н Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването с
молба за промяна на периода на излъчване на информационен клип за Национална
кампания в подкрепа на донорството на органи "Да! За живот!" и становище от Директора
на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет дава съгласие да бъде променен периодът за излъчване на клип за
кампанията, съгласно решение на УС, протокол № №07/14.02.2019 година, т.8. БНТ

предоставя телевизионно време за излъчване на 50 броя информационни клипове за
кампанията, като 39 броя излъчвания по програма „БНТ1“ в периода от 1 до 30 ноември
2019 година и 11 броя излъчвания по програма „БНТ2“ в периода от 20 до 30 ноември
2019 година.
8. Във връзка с получени писма от проф. Любомир Халачев – режисьор и продуцент
в „Кадиак филм“ ООД с искане за преразглеждане на решение на УС, протокол
№02/17.01.2019 година, т.4, относно уреждане на авторските права на създателите на
филма „Истории за птици, хора и други чудеса“, посветен на живота и творчеството на
Йордан Радичков, Управителният съвет с оглед, че БНТ е предоставила безвъзмездно
права за използване на архивен материал от фонда на БНТ, с цел включването му в
документалния филм, потвърждава своето решение в протокол №02/17.01.2019 година, т.4.
9. Във връзка с получено ново писмо от г-н Боян Магдалинчев – Представляващ
Висшия съдебен съвет с искане за предоставяне на програмно време за пряко излъчване на
Пленума на ВСС на 24.10.2019 година от 10:00 часа, във връзка с процедурата по избор на
главен прокурор на Република България, Управителният съвет изменя своето решение в
протокол №49/10.10.2019 година, т.3, както следва:
 Дава съгласие по програма „БНТ1“ пряко да се излъчи откриването на Пленума
на ВСС за избор на главен прокурор на Република България на 24.10.2019 година от 10:00
часа до 11:00 часа.
 Дава съгласие по програма „БНТ2“ да продължи прякото излъчване на Пленума
на ВСС за избор на главен прокурор на Република България, като по програма „БНТ1“ да
бъде анонсирано излъчването по програма „БНТ2“.
 Дава съгласие при условие, че гласуването на членовете на ВСС за избор на
главен прокурор на Република България не пречи на програмната схема и поетите
ангажименти от БНТ за излъчване на безплатния диспут на представители на партиите и
коалициите, регистрирани от ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за
кметове на 27 октомври 2019 година да бъде излъчено и по програма „БНТ1“. При
невъзможност от пряко излъчване на гласуването по програма „БНТ1“ да бъде излъчен
разширен репортаж в информационната емисия „По света и у нас“.
10. Във връзка с планираното излъчване на Световен шампионат по мотокрос
фристайл –Night of Jumps в програмите на БНТ и докладна записка от Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден
рекламен клип и пакети за рекламодатели при излъчване на събитието.
11. Във връзка с планираното излъчване на 30.11.2019 година от 19:00 часа на
жребия за Европейското първенство по футбол през 2020 година в програмите на БНТ и
докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният
съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип за рекламодатели при излъчване на
събитието.
12. Във връзка с решение на УС, протокол №42/04.09.2019 година, т.8 за
провеждане на конкурс за подбор за следните длъжности: Програмен директор, Директор
дирекция „Програма БНТ 1” и Директор дирекция „БНТ Свят и региони”, Управителният
съвет променя изискването към кандидатите, които трябва да имат завършено висше
образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” с хуманитарен профил.
13. Във връзка с проявен интерес от Incandescent Distribution към дистрибуция на
филми и сериали, продуцирани от БНТ и докладна записка от Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на
дистрибуторски договор с Incandescent Distribution за разпространение на телевизионните
филмови продукции - "Четвърта власт", "Денят на бащата" и "8 минути и 19 секунди".
14. Във връзка с промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция
„Програма БНТ1“ с решение на УС, протокол №47/03.10.2019 година, т.9 и становище от
Директора на дирекция „Правна“ за приемане на длъжностна характеристика,
Управителният съвет 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 Управителния съвет на БНТ,
одобрява длъжностна характеристика за длъжността Репортер в дирекция „Програма
БНТ1“.
15. Управителният съвет обсъди протокол №16 от 14.10.2019 година на Комисията
за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за реализация на
предаванията, свързани с отразяване на кампанията и изборите за кметове и общински
съветници на 27 октомври 2019 година и предвидения балотаж на 3 ноември 2019 година
от регионалните телевизионни центрове и дирекция „Информация“.
16. Решението по точката не е публично.

