БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 56
от заседание проведено на 27.08.2014 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Национално училище по изкуствата
„Добри Христов” и становище от Директора на „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 ІV Национален конкурс за пианисти
„Мила Михайлова”.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Българска мрежа на
Глобалния договор на ООН” и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”,
Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д. Директора на дирекция „Търговска” и
и.д. Директора на дирекция „Информация” и дава съгласие за сключване на споразумение
за медийно партньорство на националната кампанията „Гордея се с труда на моите
родители”.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Студентско общество
за компютърно изкуство” 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 ХХVІ Международен форум за компютърни изкуства,
съвременни медии и комуникации „Компютърно пространство 2014”.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Български културен институт в Рим
и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция
„Програма БНТ1” и Директора на дирекция „Правна” и съвет дава съгласие за сключване
на споразумение за медийно партньорство на „Празник на българското кино в Рим”.
5. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма
БНТ1” за копродуцентско участие на БНТ в реализацията на документалния филм „Салто
Мортале” продуциран от „Камера” ООД с финансова подкрепа на Национален филмов
център и дава принципно съгласие за участие на БНТ в реализацията на документалния
филм, като възлага на Бюджетната комисия по филмопроизводство да разгледа и приеме
конкретното дялово участие на БНТ.
Управителният съвет, във връзка с финансовото състояние и допълнителното
намаляване на бюджета на БНТ за 2014 година, изисква от Бюджетната комисия по
филмопроизводство при разглеждане на проекти, в които БНТ участва срещу
предоставяне на архивни кадри, продуцентите да заплащат ефективно 50% от използвания
архивен материал от фонда на БНТ.
6. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция
„Търговска и Директора на дирекция „Програма БНТ1” и дава съгласие за сключване на
анекс към договора за разпространение на телевизионния сериал „Под прикритие“ между
БНТ и Ню Филмс Интернешънъл да бъдат включени и териториите на Испания,
Португалия и Андора.
7. Управителният съвет обсъди предоставения анализ и оценка за постигнатите
рейтинги на излъчените предавания в програма „БНТ2” за периода от 01.09.2013 година до
30.04.2014 година от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и в предвид постигната
ниска гледаемост на предаванията реализирани и излъчвани по програма „БНТ2”,
Управителният съвет ще проведе среща с продуцентския съвет на програма „БНТ2”.

8. и 9. Управителният съвет обсъди предоставена справка за сключени договори,
реализирано рекламно време и приходи от продажба на реклама и спонсорство,
постигнати рейтинги на предаванията и изпълнението на бюджета на дирекция
„Търговска” през месец юли 2014 година и справка от дирекция „Финансово-стопанска” за
начислени приходи за периода от януари 2014 година до 30.06.2014 година и изисква от
дирекция „Търговска” и дирекция „Финансово-стопанска” да предоставят съвместна
справка за начислени приходи от реклама по месеци от началото на годината, реализирани
касови приходи от реклама към 30.06.2014 година.
10. Управителният съвет одобрява представената програмна концепция за
отразяване на Летните олимпийски игри в Рио де Жанейро, Бразилия 2016 година.
11. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„ТВ производство” за възникналата необходимост от допълнителни средства за отразяване
на Празници на изкуствата „Аполония 2014” и дава съгласие за частична промяна в свое
решение, протокол №52/01.08.2014 година, точка 2 като одобрява стопански разходи в
размер на 300 лева за временен абонамент на вестници, интернет, паркинг и консумативи.
12. Управителният съвет обсъди протокол №16/15.08.2014 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец юни и месец юли 2014 година на
излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция
„Информация“.
13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и и.д.Директора на
дирекция „Информация” и дава съгласие за сключване на договор за закупуване на
телевизионни права за отразяване на Европейските първенства по художествена и спортна
гимнастика за периода 2017-2020 година.
14. Във връзка с изменение на чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 година, обнародван в Държавен вестник №67 от 08.08.2014 година,
Указание ДР №7/12.08.2014 година на Министерство на финансите за извършване на
промени в бюджетите на първостепенните разпоредители и предложение от Директора на
дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет приема актуализирано месечно
разпределение на бюджета на БНТ.
15. Решението по точката не е публично.
16. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност,
технологичното обновление и финансово състояние на Българската национална телевизия
за периода от месец февруари 2014 година до месец юли 2014 година и възлага на
Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии.
17. Решението по точката не е публично.
18. Управителният съвет обсъди докладна записка от Началника на отдел
„Управление на човешките ресурси” и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и
телевизията дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция
„Техника и технологии“, считано от 08.09.2014 година.

