ОБЩИ УСЛОВИЯ
КЪМ ТАРИФАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ МОЩНОСТИ И УСЛУГИ
НА БНТ

1. Тарифата за използване на технически мощности, съоръжения и услуги се прилага
еднакво за външни клиенти, за външни продуценти за създаване на предавания за
програмите на БНТ или за участие на БНТ в реализацията на копродукции и при
остойностяване на производствените разходи за създаване на телевизионните филми,
продуцирани от БНТ чрез ПЦ “Екран”.
2. Техническите мощности и услуги се ползват с квалифициран персонал на БНТ,
освен ако това е обективно невъзможно.
3. Цените на техническите мощности и услуги в Тарифа са остойностени в левове и са
без включен ДДС.
4. Наемането и използването на технически мощности и услуги, собственост на БНТ,
от чуждестранни продуценти и телевизионни оператори се остойностява съгласно Тарифата
за обмен на престации между европейските телевизии, утвърдена от CIRAP.
5. Цените по Тарифата се начисляват от деня на излизането на техниката от
складовата база на БНТ до деня на връщане - в снимачни дни.
* При наемане на Камкордер SONY 35мм сензор; PMW-F-55 за една седмица се
калкулират 4 снимачни дни
** При наемане на Камкордер SONY 35мм сензор; PMW-F-55 за 2 и повече
последователни седмици се калкулират цени за 3 снимачни дни на седмица;
6. При заявени и планирани от БНТ технически мощности, за които е отпаднала
необходимостта от ползване, но същите не са отказани от клиента в срок до 10 (десет)
работни дни преди планираната дата на предоставяне, БНТ има право да начисли
обезщетение в размер на 30 % (тридесет на сто) от стойността на заявената техника за всеки
просрочен ден.
7. Застраховките на техника и персонала, който я обслужва, при командировки в
чужбина се извършват от клиента, като застрахователната полица се издава в полза на БНТ,
а застрахователната премия е за сметка на клиента.
8. Пробегът на колите и горивото, отчетени по пътни листове, както и моточасовете
на агрегата са за сметка на клиента.
9. Командировъчните на персонала са за сметка на клиента.
10. Електроенергията за производствени нужди по време на снимачния период е за
сметка на клиента.
11. Осветителната и озвучителната техника задължително се наема с техническо лице
- служител на БНТ, като цената е определена в Тарифата.
12. В часовете за ползване на подвижните технически средства се включва и
технологичното време за подготовка и приключване на производствената дейност.

13. Цената за ОТК се заплаща за минута заявено време. При просрочване от страна на
заявителя, цената на допълнителното време се увеличава 100%.
14. Ползването на апаратна за преглед, подбор и презапис се заплаща допълнително.
15. Апаратните се наемат за не по-малко от 30 минути, в които се включва и
технологичното време за подготвителна и заключителна дейност.
16. Отстъпки от Тарифата за външни клиенти по цени, определени на снимачен ден,
се предоставят единствено с изрично решение на Управителния съвет на БНТ.
17. При заявяване на технически мощности и услуги се представят следните
документи:
17.1. От външни клиенти - писмо – искане до Изпълнителния директор за наем
техника;
17.2. От филмови продукции:
- заявка /образец/ за предвидените по утвърдения бюджет технически
мощности за снимачен, монтажно–озвучителен период, подбор и предоставяне на архивни
материали /ако е предвидено/;
- календарно-постановъчен план с конкретно разписани по дати и часове за
работа на техническите мощности
- Заповед за производствено-технически услуги, с шифър от съответната
дирекция, подписана от главния продецент на ПЦ „Екран”, от директора „ТВ производство”
и от Изпълнителния продуцент, съгласно Правилник за реда и условията за продуциране и
копродуциране на филми в БНТ.
18. В Тарифата за нуждите на филмопроизводствения процес цените на техническите
мощности са остойностени на снимачен ден. Снимачният ден е с продължителност до 11
часа. Продължителността на така фиксирания снимачен ден може да бъде начислена в два
последователни календарни дни при непрекъсната работа до 11 часа. Трудът на
обслужващия техническите мощности квалифициран персонал е калкулиран на база 8 часов
работен ден. В случаите, когато е необходимо полагането на допълнителен труд при
филмови продукции, отработени часове извънреден труд се заплащат по извънтрудово
правоотношение и са за сметка на изпълнителния продуцент, респ. на филмовия продуцент.
19. За вече одобрени проекти в областта на българското филмово телевизионно
творчество от Бюджетната комисия по филмопроизводство и УС на БНТ, важи действието на
Тарифата, валидна към датата на сключване на съответния договор.
20. БНТ предоставя технически мощности за ползване в случаите по точка 19 от
Общите условия, само след остойностяване на техническите мощности и услуги съгласно
“Тарифата” и подписване на типов договор по образец, утвърден от УС, както следва:
- Договор за наем на технически мощности и услуги;
- Договор за ползване на технически услуги;
- Договор заем за послужване на технически мощности и услуги при реализацията
на филмови продукции.
21. В процеса на филмопроизводство, в срок до 5 /пет/ работни дни след приключване
на съответния етап на реализация, отговорното длъжностно лице задължително представя в
Дирекция „ТВ производство” отчет за използвани технически мощности по образец.
Материално отговорните лица изготвят отчет по натурални показатели на отдадената от тях
техника, както и по дни и часове на ползване.

22. Цялостният процес по планиране, остойностяване и отчитане на техническите
мощности се осъществява от Направление «Координация» и експерт «Външни поръчки»,
които изготвят и справка за фактически използваната техника съгласно постъпилите отчети
по т. 21 на Общите условия.
23. Тарифата се актуализира по предложение на ръководители на основни структурни
звена, при съществени промени в техническите мощности и условията за използването им.
24. Всяко допълнение или изменение на приетата Тарифа се утвърждава с решение на
Управителния съвет на БНТ.
Настоящата Тарифа е приета с Решение на Управителния съвет на БНТ от 11.11.2014
година, с Протокол №72, т. 13 и влиза в сила от 17 ноември 2014 година.

