БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 53
от заседание проведено на 07.11.2019 година
1. Управителният съвет обсъди протокол №17/30.10.2019 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и утвърждава общ бюджет за създаване на сценарий за
телевизионния игрален сериал с работно заглавие „Порталът“ и отстъпване на авторски
права за неговото използване със сценарен екип: Матей Константинов, Нели Димитрова,
Илиян Джевелеков, координатор сценаристи Валентина Минкова, режисьор Илиян
Джевелеков и изпълнителен продуцент „Мирамар филм“ ООД с представител Светлана
Танева.
2. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Спорт“ и Ръководителя на
направление „Програмно осигуряване“, съгласувано от Изпълнителния директор,
Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Икономическа“,
Управителният съвет дава съгласие БНТ да участва в колективното договаряне на
Европейския съвет за радио и телевизия с Европейската и Световна федерация по
гимнастика и сключване на договор за придобиване на права за излъчване на европейски и
световни първенства по художествена гимнастика за период от четири години от 2021
година до 2024 година.
3. Управителният съвет обсъди писма от Генералния директор на БТА за медийно
партньорство на Световната среща на българските медии, под наслов „Медиите и
националните приоритети“, която ще се проведе от 11 до 20 ноември 2019 година в
Тирана, Албания и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”,
Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция „Правна“, и на основание
чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие
за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за популяризиране на 15-тата
Световна среща на българските медии, 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.
4. Във връзка с докладна записка от и.д.Главния продуцент на ПЦ „Вътрешна
телевизионна продукция“ съгласувана от Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
Управителният съвет на основание чл. 7 от Вътрешни правила за осъществяване на
посредническа дейност при продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ
определя комисионно възнаграждение в размер на 8% (осем на сто) на Георги Проданов,
посредник по сключен договор за спонсорство на предаването „Джинс“ с РА „Аргент
2002“ ООД за техен клиент „Або Фарма“.
5. Във връзка с предвидените в договора за управление на Генералния директор
задължения за актуализиране на някои актове, визирани в чл. 62, т. 2 от Закона за радиото
и телевизията и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, Управителният
съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от
Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава Правилник за структурата и
организацията на дейността на БНТ.
6. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и
Ръководител на служба „Трудова медицина”, Управителният съвет на основание чл. 62, т.
2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и
дейността на УС, утвърждава Правилник за устройството и дейността на службата по
трудова медицина в БНТ.
7. Във връзка с предложение от г-н Димитър Митовски за сключване на нов
договор за лицензия на марката „Под прикритие“ и продължение на реализацията на
сериала и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава

съгласие за провеждане на преговори с г-н Димитър Митовски, автор на идеята и
концепцията за развитие на петте сезона на сериала „Под прикритие“.
8. Във връзка с решение на УС, протокол №52/30.10.2019 година, т. 3 за сключване
на договор с фирма „Sportradar“ за придобиване на медийни права за излъчване на
срещите на ВК „Марица“ Пловдив в Груповата фаза на Европейската шампионска лига по
волейбол 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”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”,
Директора на дирекция „Мултимедия“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на
дирекция „Икономическа”, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с
ВК „Марица“ Пловдив.
9. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Спектър 21 Век“ и
становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция
„БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, 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”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на
дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за
сключване на договор за заснемане и излъчване на концерт „Среща на първите в
естрадата“ с благотворителна цел за подпомагане на ветерани на популярната музика в
неравностойно социално положение.
10. Управителният съвет обсъди предложение от „Смайлс Продукшън“ ООД и
становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция
„БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, 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”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на
дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за
сключване на договор за заснемане и излъчване на концерт „Споделено“ с участието на
Орлин Горанов и група „Акага“.
11. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ с предложение за одобрение на Търговската политика за продажба на
търговски съобщения в програмите на БНТ през 2020 година, включваща цени и условия
за клиенти на БНТ, Управителният съвет след като разгледа внесените документи и
съгласно предложение от Генералния директор приема променените условия в
Търговската политика за 2020 година.
12. Управителният съвет приема за сведение предоставените справки за излъчената
реклама и спонсорство по сключени бартерни и организаторски договори на БНТ към
30.09.2019 година и възлага на и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” да
предприеме действие за уведомяване на всички партньори, при които е налице
неизползвано предоставено телевизионно време за излъчване на търговски съобщения, че
в срок до месец март 2020 година могат да използват предоставената насрещна престация.
13. Във връзка с допусната фактическа грешка в решение на УС, протокол
№35/18.07.2019 година, т.4 за сключване на договор със Сдружение „Спринт Продакшън“
и „Студио Спринт Проджект“ ЕООД за заснемане и излъчване на Международния
фестивал за поп и рок музика – София 2019 година, Управителният съвет изменя
решението си, като отстранява допуснатата грешка.
14. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора
на дирекция „Правна“ относно приключила процедура за избор на изпълнител след
проведена обществена поръчка с предмет "Техническо обслужване, поддържане и текущ

ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ“ с пет обособени
позиции: Обособена позиция №1: "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт
на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ София", Обособена
позиция №2: "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с
общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Русе", Обособена позиция №3: "Техническо
обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от
автопарка на РТВЦ Варна", Обособена позиция №4 "Техническо обслужване, поддържане
и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ
Благоевград" и Обособена позиция №5: "Техническо обслужване, поддържане и текущ
ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Пловдив" и
решения № РД-10-449/17.10.2019 година, № РД-10-450/17.10.2019 година, № РД-10451/17.10.2019 година, № РД-10-452/17.10.2019 година и № РД-10-453/17.10.2019 година
на Генерален директор за избор на изпълнители, Управителният съвет на основание чл. 7,
ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава
сключване на договори по обособените позиции.
15. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ с предложение за сключване на договор с Министерство на туризма за
закупуване на програмно време за излъчване на кампания за рекламиране и утвърждаване
на България като предпочитана туристическа дестинация, Управителният съвет на
основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ
утвърждава представения проект на договор между БНТ и Министерство на туризма.
16. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Спорт“ 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 и с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и
длъжностното щатно разписание на БНТ утвърждава промяна в Допълнителното щатно
разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 15.11.2019
година.
17. Във връзка с предложение от Генералния директор за промяна в длъжностното
щатно разписание, 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 и
с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно
разписание на БНТ дава съгласие сектор „Информационни технологии“ с обща численост
от 11 (единадесет) щатни бройки да премине в структурата на дирекция „Техника и
технологии“ на подчинение на Директора на дирекция „Техника и технологии“, считано
от 15.11.2019 година.
18. Във връзка с решение на УС, протокол №51/24.10.2019 година, т. 14.1 за
назначаване на Слава Тодорова Пепеланова на длъжност Управител на Творчески дом на
БНТ – Пампорово и отказ да подпише трудовия си договор поради избора й за общински
съветник в проведените избори за кметове и общински съветници, Управителният съвет на
основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от
Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в
БНТ утвърждава Красимир Митков Исаков да бъде назначен на длъжност Управител на
Творчески дом на БНТ Пампорово в дирекция „Икономическа“ за срок от 1 (една) година,
считано от 15 ноември 2019 година.
19. Решението по точката не е публично.
20. Във връзка с констатирано несъответствие в поименното щатно разписание на
БНТ свързано с назначаването на Теодор Карагьозов на длъжност Началник на отдел
„Управление на сграден фонд“ и посочената степен на придобито образование,
Управителният съвет възлага на Генералния директор да изиска обяснения от служителите
в отдел „Управление на човешките ресурси“ .

