БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 57
от заседание проведено на 03.12.2019 година
1. Управителният съвет обсъди протокол на Комисия, назначена със Заповед №РД10-516/21.11.2019 година за разглеждане и оценка на предавания, създадени от независими
български продуценти участвали в обявения конкурс за подбор на проекти по програмни
позиции и утвърждава класираните проекти, както следва:
1.1. Позиция - седмично развлекателно предаване:
„СЪБОТА ВЕЧЕР С ДОНИ” – проектът е получил 310,5 точки
o Периодичност: седмично
o Времетраене: 54 минути
o Продуцент „Естрада-БГ-ТВ” ЕООД с представител Добрин Ваклинов
1.2. Позиция - седмично състезание/игра:
„ЗВЕЗДНИ ВОЙНИ“/„БИТКА НА МАСИТЕ“ – проектът е получил 262 точки
o Времетраене: 27 минути
o Продуцент „Ес Пи Ви Тенк” ЕООД с представител Васил Булански
1.3. Позиция – седмично предаване за младежката аудитория:
„МОЯТ ПЛЕЙЛИСТ” – проектът е получил 297 точки
o Периодичност: седмично
o Времетраене: 54 минути
o Продуцент „НОБЪЛ ХАУС МЕДИЯ” с представител Милан Зарев
Управителният съвет открива процедура на договаряне на условията и цената за
закупуване на класираните проекти участвали в конкурса за външните продукции.
2. Управителният съвет одобрява празнична програмна схема на „БНТ1“ за периода
от 23.12.2019 година до 05.01.2020 година.
3. Управителният съвет одобрява празнична програмна схема на „БНТ3“ за периода
от 23.12.2019 година до 05.01.2020 година.
4. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ с информация за получена покана за участие на БНТ в конкурса на
Европейския съюз за радио и телевизия за реализация на детски телевизионни игрални
филми, Управителният съвет дава принципно съгласие да бъде потвърдено участието на
БНТ в проекта на ЕСРТ на тема за игралните новели „Кажи ми една тайна“ през 2020
година.
5. Управителният съвет обсъди предложение от „Док енд Фиш“ ООД и становище
от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Мултимедия“,
и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция
„Правна”, и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на
концерт-спектакъл „Спомен НЛО“.
6. Във връзка с предстоящото излъчване на Летните олимпийски игри в Токио през
2020 година, които ще се проведат от 24 юли до 9 август, Управителният съвет одобрява
цени за 30 секунден рекламен клип за рекламодатели на база часовия пояс на излъчване на
програмата от Летните олимпийски игри.
7. Във връзка с предстоящото излъчване на квалификациите по волейбол за Летните
олимпийски игри в Токио през 2020 година, Управителният съвет одобрява цени за 30
секунден рекламен клип за рекламодатели.
8. Във връзка с предстоящото излъчване на предавания от Световните купи по ски
алпийски дисциплини и други зимни спортове за сезон 2019/2020 година в програмите на
БНТ, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип за рекламодатели
при излъчване на ски алпийски дисциплини и други зимни спортове.

9. Във връзка с решение на УС, протокол №46/26.09.2019 година, т.1 за сключване
на договор с Френската тенис федерация /FTF/ за придобиване на права за излъчване на
избрани моменти от Открития шампионат на Франция по тенис "Ролан Гарос" през 2020
година, Управителният съвет одобрява цена за 30 секунден клип за рекламодатели при
излъчване на турнира.
10. Във връзка със сключени договори между УЕФА, БНТ и „Нова Броудкастинг
Груп“ АД за излъчване на Европейското първенство по футбол (УЕФА ЕВРО 2020),
Управителният съвет одобрява цени за рекламни клипове, пакети, отстъпки, бонуси и
условия за рекламодатели при излъчване на събитието.
11. Управителният съвет приема за сведение докладна записка от Директора на
дирекция „Вътрешен одит“ и предоставения окончателен доклад №ОАУ 05/2019 година за
извършен одитен ангажимент за увереност за проследяване на изпълнението на дадените
препоръки при извършени одитни ангажименти през 2018 година.
12. Във връзка с окончателен доклад №ОАУ 04/2019 година за извършен одитен
ангажимент за увереност на процеса на организиране и осъществяване на командировките
в чужбина на служителите на БНТ в сектор „Задгранични командировки“ към отдел
„Секретариат на УС“ за периода от 01.01.2018 година до 31.12.2018 година и докладна
записка от Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за
сведение предоставения доклад и възлага на ръководителите на основни структурни звена
да предприемат съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в
окончателния доклад за отстраняване на констатираните пропуски при извършения одит.
13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“,
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 сключването на трудов договор по външно
съвместителство (4 часа) с Деян Николаев Чакъров на длъжност Главен инженер в
дирекция „Техника и технологии“ за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен
срок в полза на работодателя, считано от 10 декември 2019 година.
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 Главен инженер в дирекция
„Техника и технологии.
14. Управителният съвет обсъди протокол №19 от 26 ноември 2019 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за
реализация на извънредно предаване „Събитията на 2019 година“ (годишен обзор),
актуализиран проектобюджет за реализация на предаването „Малки истории“ – студийна
форма за четвъртото тримесечие на 2019 година, разпределение на спонсорски приходи за
предаването „Джинс“ по сключен договор № ДГ-7565/2019 г. с фирма „Або Фарма“,
проект и калкулация за доодекоряване на извънредното предаване включващо и
церемонията по теглене на жребия за Европейското първенство по футбол през 2020
година, предвидено за пряко излъчване на 30.11.2019 година по програми „БНТ1“ и
„БНТ3“ и промяна в Тарифата за възнаграждения при производство на вътрешни
телевизионни предавания.
15. Решението по точката не е публично.
16. Решението по точката не е публично.
17. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за изменение на решение в протокол
№56/27.11.2019 година, точка 16 относно сключване на договор между БНТ и „Интер
експо център“ ЕООД.

