БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 60
от заседание проведено на 05.12.2017 година

1. Във връзка с решение на УС, протокол №37/22.08.2017 година, т.1 за одобрение
на бюджет за предподготвителен период на телевизионния игрален филм с работно
заглавие „Лошо момиче“, Управителният съвет обсъди протокол №35/21.11.2017 година
на Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява общ бюджет за реализация на
игрален филм „Лошо момиче“ с времетраене 85 минути и с автори: сценарист Мариан
Вълев, режисьори Християн Ночев и Мариан Вълев и изпълнителен продуцент „Филмарк“
ООД с представител Цветодар Марков.
2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Информация“ и
Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ съгласувана от Директора на
дирекция „Финансово-стопанска” с информация за проведени преговори за излъчване на
избрани моменти от Открития шампионат на Франция по тенис "Ролан Гарос" за три
поредни издания през 2018 година, 2019 година и 2020 година, Управителният съвет дава
съгласие за финализиране на преговорите и сключване на дългосрочен договор.
3. Управителният съвет обсъди предложение от „Спотлайт“ 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“, 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 церемонията по награждаване на филмовия фестивал „Master
of Art“ за документални филми посветени на изкуството, която ще се проведе от 22 април
2018 година в кино „Люмиер“.
4. Решението по точката не е публично.
5. Във връзка с писмо от Главния секретар на Светия Синод за запис и излъчване на
обръщение към православните християни, по повод Рождество Христово и становище от
Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от
Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за запис и излъчване на
обръщение на Българския патриарх Неофит на 24 декември 2017 година след централната
информационна емисия „По света и у нас“ в 20:30 часа по програми „БНТ1” и „БНТ Свят“.
Управителният съвет дава съгласие записът на обръщението на Българския
патриарх Неофит да бъде предоставен безвъзмездно при поискване за излъчване от други
медии.
6. Във връзка с писмо от Съюза на артистите в България с молба за ползване на
архивни кадри от фонда на БНТ, с цел включването им в документален филм „Сребро в
косите“ за живота и творчеството на популярни артисти и становище от Директора на
дирекция „Правна” и членовете на Редколегията на ПЦ „Телевизионно
филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет възлага на Директора на
дирекция „Правна“ да изготви писмо до вносителя с искане да бъде предоставен сценария
на филма, както и описание на кадрите от фонда на БНТ, които ще бъдат използвани в
документалния филм „Сребро в косите“.
7. Във връзка с решение на УС, протокол №52/07.11.2017 година, т.13 и
предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за стартиране на открита

процедура за поддръжка на системата AVID, Управителният съвет на основание чл. 7, ал.
7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от
Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени
поръчки в БНТ и чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за
провеждане на открита процедура с предмет: „Поддръжка на системата AVID за
производство, излъчване и архивиране на телевизионни програми“, като утвърждава
представеното техническо задание и проекта на документация.
8. Във връзка с решение на УС, протокол №52/07.11.2017 година, т.13 и
предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за стартиране на открита
процедура за доставка на система за дълговременно съхранение на видеофайлове,
Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, чл. 29, ал. 2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и
управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл. 73, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет:
„Доставка на система за дълговременно съхранение на видеофайлове – цифров архив SGL
/библиотека/“, като утвърждава представеното техническо задание и проекта на
документация.
9. Във връзка с решение на УС, протокол №51/02.11.2017 година, т.13 и
предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за стартиране на
публично състезание за доставка на телевизионна техника, Управителният съвет на
основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.
29, ал. 2 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на
обществени поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки дава
съгласие за провеждане на публично състезание с предмет: „Доставка на 7 броя
репортажни камери за нуждите на регионалните центрове“, като утвърждава
представеното техническо задание и проекта на документация.
10. Управителният съвет приема за сведение окончателния доклад №ОАУ 07/2017
година за извършен одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението на
дадените препоръки при извършен одит на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ
Варна за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година.
11. Управителният съвет приема за сведение окончателния доклад №ОАУ 08/2017
година за извършен одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението на
дадените препоръки при извършен одит на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ
Благоевград за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година.
12. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип,
благодарствен надпис (лога) във финалните надписи и продуктово позициониране за
рекламодатели, при излъчване на игралния филм с работно заглавие „Лошо момиче“.
13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за продуктово позициониране за
рекламодатели при излъчване на телевизионния игрален сериал с работно заглавие „Денят
на бащата“.
14. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и
и.д.Директора на дирекция „Административна“, Управителният съвет одобрява трудов
договор по чл. 110 от КТ и длъжностни характеристики за длъжности, ангажирани с
отразяване на събитията по време на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 година.
15. Във връзка с предложение на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и
Ръководителя на РТВЦ Варна, 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, взе следните решения:

15.1. Дава съгласие Зоя Георгиева Черешарова - Михайлова да бъде назначена на
длъжност Делегиран продуцент актуални и блокови предавания в ПН „Актуални и
блокови предавания“ в РТВЦ Варна, считано от 01.01.2018 година, с шест месеца
изпитателен срок в полза на работодателя.
15.2. Дава съгласие Надежда Петрова Сутрева - Генчева да бъде назначена на
длъжност Делегиран продуцент регионални новини в ПН „Новини и спорт“ в РТВЦ Варна,
считано от 01.01.2018 година, с шест месеца изпитателен срок в полза на работодателя.
16. Във връзка с писмо от Българска асоциация по мини футбол и становище от
Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие
за удължаване срока на предоставеното телевизионно време за излъчване на рекламни
форми до 15.12.2017 година, при условие, че към момента на подаване на заявка за
излъчване на рекламни форми, определеното за деня рекламно време от 15 минути не е
запълнено.
17. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Главния продуцент на ПЦ
„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ и одобрява да бъде сключено
допълнително споразумение за промяна в срока за предаване на игралния филм
„Възвишение“.
18. Управителният съвет приема за сведение предоставените обяснения от
Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ за констатираното забавяне в подаване на
становище по постъпило предложение от Първа инвестиционна банка за заснемане и
излъчване на конкурса „Най-добра българска фирма“.
19. Във връзка с решение на УС, протокол №50/25.10.2017 година, т.3, за заснемане
и излъчване на срещи на българските отбори, участващи в десетия юбилеен сезон на
Балканската баскетболна лига /BIBL/ и докладна записка от Директора на дирекция
„Информация“, съгласувана от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“,
Управителният съвет дава съгласие на 13.12.2017 година от 18:30 часа да бъде пряко
излъчена срещата между отборите на „Академик Бултекс 99“ и „Левски“ по програми
„БНТ HD“ и „БНТ Свят“.
20. Във връзка с промяна в организационната структура на БНТ, Управителният
съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на
Управителния съвет на БНТ, утвърждава следните бланки:
 Становище по предложение за заснемане и излъчване на извънредно
телевизионно предаване/спортно събитие.
 Становище по предложение за сключване на договор за отстъпване на право за
излъчване на готово аудио-визуално произведение срещу предоставяне на спонсорски
заставки.
21.1. Във връзка с предложение от Генералния директор за създаване на
Обществен съвет на БНТ, като консултативен орган, подпомагащ реализирането на
обществените функции на БНТ, Управителният съвет одобрява да бъде проведена среща
на 20.12.2017 година с предложените членове на Обществения съвет.
21.2. Във връзка с предложение от Генералния директор, 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 Директор на дирекция „Програма БНТ1“.

