БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 55
от заседание проведено на 20.11.2019 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №18/13.11.2019 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и утвърждава бюджет за създаване на сценарий за
телевизионния игрален сериал с работно заглавие „Аз и моите жени“ и отстъпване на
авторски права за неговото използване с главни сценаристи и диалогисти Теодора
Маркова и Георги Иванов, сценарист и диалогист Невена Кертова, режисьор Боя
Харизанова и изпълнителен продуцент „Ди Индъстри“ ООД с представител Милан Зарев.
2. Управителният съвет обсъди предложение от „Стил Проект МН“ 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”, Директора на дирекция „Правна”
и и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, и дава съгласие за сключване
на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готов концерт „Рок
поезия – Александър Петров“.
3. Управителният съвет обсъди предложение от д-р Стойчо Кацаров, Председател
на УС на Центъра за защита на правата в здравеопазването и становище от и.д.Директора
на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Мултимедия“ и
Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство свързано с
популяризиране на новоизграден сайт в помощ на онкоболните – Онконавигатор
(https://onconavigator.info) за лесен достъп, изчерпателна и достоверна информация
необходима за лечението на онкологични заболявания.
4. Управителният съвет обсъди писмо от „Нова броудкастинг груп” ЕООД и
докладна записка от Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на
договор за лицензиране на права за излъчване на 5-те сезона на продуцирания от БНТ
телевизионен сериал „Под прикритие“.
5. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за
реализация на нов сезон на поредицата „България от край до край“, филм с
продължителност от 90 минути по случай петата годишнина на проекта и кратки форми с
времетраене по 20 секунди с послания на герои участвали в предаването, Управителният
съвет дава съгласие да бъде монтиран и излъчен филм с продължителност от 90 минути,
който да бъде планиран за излъчване по програма „БНТ1“, съгласно програмните
възможности.
Управителният съвет одобрява при програмна необходимост и заявка от
и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“ да бъдат монтирани и кратки
форми с времетраене по 20 секунди с послания на герои участвали в поредицата „България
от край до край“.
Предложението за реализация на 10-ти сезон на „България от край до край“ за
българската общност в Северна Америка ще бъде разгледано след представяне на външна
подкрепа за поемане на командировъчните разходи на телевизионния екип в САЩ.

6. Във връзка с предложение от Декана на Факултета по журналистика и масови
комуникации на Софийския университет „Св.Климент Охридски”, Управителният съвет
дава съгласие, предоставената от БНТ годишна стипендия на името на д-р Младен
Младенов за учебната 2019/2020 година да бъде връчена на студента Стефан Стоянов
Йорданов, 3 курс в специалност „журналистика“, профил „телевизия”.
7. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Спорт“ с предложение
за одобрение на концепция, програма и бюджет за подаване на заявки, свързани с
отразяване на Европейското първенство по футбол през 2020 година (ЕВРО 2020),
Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Спорт“ да внесе допълнително
информация за необходимите ефективни разходи свързани с отразяване на Европейското
първенство по футбол, в т.ч. хонорарни възнаграждения, стопански и командировъчни
разходи.
8. Решението по точката не е публично.
9. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип за
рекламодатели на новогодишния концерт „Сцена под звездите“.
10. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената информация от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за
сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и
спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец октомври 2019 година.
11. 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 Правила (Общи условия) за
включване в програмите на БНТ на предавания, създадени от независими български
продуценти и за участието й в съвместни продукции.
Правилата влизат в сила от датата на взетото решение и са приложими, както за
всички действащи към момента договори за закупуване на външни продукции и създаване
на копродукции, така и за постъпилите по силата на обявения конкурс проекти, които
подлежат на разглеждане и оценка.
12. Във връзка с предложение от Мария Чернева, редактор „Специални проекти“ за
облекчаване на документооборота, свързан с производството на документални филми от
рубриката „В кадър“ и докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ за
изваждане на рубриката „В кадър“ от финансиране чрез вътрешно филмопроизводство и
включването му в по-гъвкав режим на производство, с цел намаляване на
документооборота, както и възможност за преразпределение на спестените средства от
един проект към друг, Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Правна“
да внесе становище по направеното предложение.
13. Във връзка с решение на УС, протокол №53/07.11.2019 година, т.17 относно
преминаване на сектор „Информационни технологии“ в структурата и длъжностното
щатно разписание на дирекция „Техника и технологии“ 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, дава съгласие за промяна в Допълнителното щатно разписание на
длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 21.11.2019 година.

14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ 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, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и
длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно
разписание на дирекция „Информация“, считано от 21.11.2019 година.
15. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за промяна
в длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“ и дирекция „Спорт“ с оглед
необходимостта от обезпечаване на реализацията на спортните събития, излъчвани в
програмите на БНТ, Управителният съвет обсъди внесеното становище от Изпълнителния
директор и не дава съгласие за прехвърляне на определени щатни бройки от
производствен център „Реализация-Информация“ в дирекция „Спорт“ за реализация на
спортните предавания.
16. Във връзка с необходимостта от увеличаване на административния капацитет в
дирекция „Икономическа“, с оглед ефективното функциониране на системите за
финансово управление и контрол в БНТ, при спазване на принципите и изискванията към
тях, съобразно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и
предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, 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 сключване на трудов договор с Румяна Петрова Стоимчева на длъжност
Заместник началник на отдел, отдел „Бюджет и методология“ в дирекция „Икономическа“
за срок от 1 (една) година, считано от 2 декември 2019 година, с шест месечен изпитателен
срок в полза на работодателя.
17. Решението по точката не е публично.
18. Решението по точката не е публично.
19. Във връзка с решение на УС, протокол №03/23.01.2019 година, т.15.1 за
провеждане на конкурс за разследваща журналистика и решение на УС, протокол
№37/30.07.2019 година, т. 6 за удължаване срока за приемане на концепции,
Управителният съвет обсъди внесения протокол от работата на Комисия, назначена със
Заповед № РД-10-436/07.10.2019 година на Генералния директор и приема становището на
Комисията, относно постъпилия проект от г-жа Валя Ахчиева, че не отговаря на целите на
конкурса, тъй като не предлага нов проект, а запазване на досегашното предаване
„Открито с Валя Ахчиева“, без промяна на екипа, способите на реализация, структурата и
рубриките на предаването. Към проекта са представени два стари сценария на излъчени в
началото на 2019 година издания на предаването „Открито“.
Управителният съвет приема становището на Комисията и на основание чл. 29 от
Правилника за производство телевизионна продукция и продуцентска дейност одобрява
производството на пилотен брой на проекта предложен от Богдана Лазарова „В търсене на
истината“. Пилотният брой да даде възможност за оценка на художествените и
съдържателни качества на предаването, както и за изпълнението на възложената му
програмна и обществена цел.
20. Управителният съвет обсъди протокол №18 от 11 ноември 2019 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за
реализация на извънредно предаване за Коледно-новогодишната програма с работно
заглавие „Хвърчащата духова музика“, допълнителен проектобюджет за реализация на
предаването „Вечната музика“ за четвъртото тримесечие на 2019 година, проектобюджет
за реализация на репортаж по проект на телевизиите - членки на CIRCОM - "CIRCОM
Citizens heroes", финансиран от Европейския парламент, проектобюджет за реализация на
документален филм с работно заглавие „Мисия завръщане“ финансиран от Фондация
„Америка за България“ и ценови оферти за подмяна на настилката в АСК 3 и изработка на
два нови светещи подиума в АСК 3 и АСК 5.

21. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ с
предложение за одобрение на проект на договор между БНТ и „Нова броудкастинг груп“
ЕООД за съвместна продукция по повод предоставените медийни права за излъчване на
Европейското първенство по футбол през 2020 година (ЕВРО 2020), 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 „Нова броудкастинг груп“
ЕООД.
22. 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,
с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно
разписание на БНТ утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция
„Програма БНТ1“, считано от 01.12.2019 година, като закрива 3 (три) щатни бройки от
длъжността Асистент продукция на пряко подчинение на Директора на дирекция
„Програма БНТ1“.

