БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 54
от заседание проведено на 23.11.2016 година
1. Управителният съвет обсъди протокол №19 от 17 ноември 2016 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и одобрява проектобюджет за реализация на извънредно
предаване „Коледно матине“, проектобюджет за отразяване на три срещи от Балканска
Баскетболна Лига /BIBL/ и проектобюджет за преформатиране на предаването „Арена
Спорт“ в „Арена Баскет“.
2. Управителният съвет обсъди становище от Директора на дирекция „Програма
БНТ1“ по постъпило писмо от „Агитпроп“ ООД, продуцент на филмовия проект „Баща ми
е боклук“ за кандидатстване за дофинансиране по програма Творческа Европа – МЕДИА и
в съответствие с чл.57 и чл.58, ал.1 и ал.2 от Правилника за реда и условията на
продуциране и копродуциране на филми в БНТ дава съгласие изпълнителния продуцент на
сериала с работно заглавие „Баща ми е боклук“ да кандидатства за финансова подкрепа по
програма Творческа Европа – МЕДИА.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и Общински
културен институт „Искър“ 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 Коледен концерт на
Софийския духов оркестър с участието на Поли Генова, Ивайло Донков и вокални групи
„Латида“ и „Бон Бон“, който ще се състои на 14.12.2016 година в зала „България“.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Софийска опера и балет 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 Новогодишния гала концерт, който ще се състои на 31.12.2016
година.
5. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Старт“ и становище от
Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
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 коледен концерт „Небесна нота“, който ще се проведе на
14.12.2016 година в Централен военен клуб.
6. Управителният съвет обсъди предложение от Медия Икономика България ООД 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 официалната церемония „Мистър и Мисис Икономика 2016“,
която ще се проведе на 30 ноември 2016 година в хотел „Маринела“ град София.
7. Управителният съвет обсъди предложение от „Национален дворец на културата –
Конгресен център София“ ЕАД 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 четири концерта от
Новогодишния музикален фестивал, който ще се проведе от 30 ноември 2016 година до 1
януари 2017 година в зала 1 на НДК.
8. Във връзка с получено писмо от музикална агенция „Кантус Фирмус“ АД с молба
за увеличаване броя за излъчване на имиджов клип за концерта „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“ и становище от Директора на дирекция „Търговска“,
Управителният съвет дава съгласие срещу предоставените на БНТ изключителните права
за заснемане и излъчване на концерта да бъде предоставено допълнително телевизионно
време за излъчване на имиджов клип в периода от 26 до 30 ноември 2016 година по
програма „БНТ1“, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, ал.1,
при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„Международна дейност, проекти и програми“ и Главния продуцент на ПЦ „Спорт“ с
предложение за домакинство на БНТ при провеждане на годишна среща на Спортния
комитет на EBU и дава съгласие БНТ да бъде домакин на срещата на Спортния комитет на
EBU, която да се проведе в периода от 31 май до 2 юни или от 7 до 9 юни 2017 година в
град София.
10. Във връзка с предложение на Декана на Факултета по журналистика и масови
комуникации на Софийския университет „Св.Климент Охридски”, Управителният съвет
дава съгласие предоставената от БНТ годишна стипендията на името на д-р Младен
Младенов за учебната 2016/2017 година да бъде връчена на студента от трети курс,
специалност „журналистика“, профил „телевизия” Благовест Ганчев Илиев.
11. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
“Търговска и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава промяна в Тарифата за продажба на
търговски съобщения по гарантиран рейтинг на програма „БНТ1“ свързана с таргет
групите: жени, мъже и всички хора на възраст 25-54 за предаванията „В кадър“/„Светът на
живо“ с излъчване в сряда от 22:30 часа, „Открито“ с излъчване в четвъртък от 22:30 часа,
информационната емисия „По света и у нас“ с излъчване от понеделник до петък от 23:00
часа, игрален филм с излъчване в събота от 22:00 часа, информационната емисия „По
света и у нас“ с излъчване в събота от 23:30 часа, „БГ Топ 40“ с излъчване в неделя от
22:40 часа и информационната емисия „По света и у нас“ с излъчване в неделя от 23:30
часа.

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
“Търговска“ и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава промяна в Тарифата за продажба на
търговски съобщения по фиксирани цени на програма „БНТ1“ в сила от 01.01.2017 година.
13. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
“Търговска“ и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава промяна в Тарифата за продажба на
търговски съобщения по фиксирани цени за 30 секунден рекламен клип в програми
„БНТ2“, „БНТ HD“ и „БНТ Свят“ по часови пояси и Тарифата за продажба на търговски
съобщения по пакетни цени за 30 секунден рекламен клип в програми „БНТ2“, „БНТ HD“
и „БНТ Свят“ при реализиран брутен бюджет в сила от 01.01.2017 година.
14. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“,
Управителният съвет одобрява представения обобщен списък на обществено значимите
събития, които ще бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2017 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.
15. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „Международна
дейност, проекти и програми“ и становище от Началника на отдел „Управление на
човешките ресурси“ за промяна на длъжностното щатно разписание с цел подобряване
изпълнението на дейностите в сектор „Международни проекти и оперативни програми“ и
представен проект на длъжностна характеристика за длъжността „експерт – международни
прояви“ в сектор „Международни прояви и фестивали“, Управителният съвет на
основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране
организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава
съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на направление „Международна
дейност, проекти и програми“, считано от 01.12.2016 година.
16.1. Във връзка с изтичане на 20.12.2016 година на срочния трудов договор на
Искра Спасова Карафезова на длъжност „началник на отдел“, отдел „Продажби и анализи“
в дирекция „Търговска“, Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за
радиото и телевизията и във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и
дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за
продължаване на трудовия й договор за неопределено време.
16.2. Във връзка с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на
Елена Методиева Илиева на длъжност „началник на отдел“, отдел „Бюджет“ в дирекция
„Финансово-стопанска“ и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“,
Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията и във
връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно
списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за сключване на трудов договор
на основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ.
17. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от
Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния
съвет на БНТ, отразени от протокол №41/08.09.2016 година до протокол №50/27.10.2016
година.

