БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 03
от заседание проведено на 20.01.2017 година

1.1. Управителният съвет обсъди протокол №37/20.12.2016 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и одобрява на общ бюджет и финансово участие на БНТ в
реализацията на документалния филм „Железницата на Ной“ с времетраене 54 минути,
сценарист Мария Ландова, режисьор Ралица Димитрова, изпълнителен продуцент „Б
Плюс филм“ ЕООД с представител Пламен Герасимов.
1.2. Управителният съвет обсъди протокол №38/20.12.2016 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и утвърждава общ бюджет и финансово участие на БНТ в
реализация на игралния филм „Асансьор за пациенти“ с времетраене 87 минути, сценарист
и режисьор Иглика Трифонова, изпълнителен продуцент филмова къща „Клас филм“
ЕООД с представител Росица Вълканова.
1.3. Управителният съвет обсъди протокол №39/20.12.2016 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и утвърждава общ бюджет и финансово участие на БНТ в
реализация на международния документалния филм „Пощальонът“ /с работно заглавие
“Граница“/ с времетраене 90 минути, сценарист и режисьор Тонислав Христов,
изпълнителен продуцент филмова къща „Соул Фууд“ ЕООД с представител Тонислав
Христов.
1.4. Управителният съвет обсъди протокол №40/20.12.2016 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и утвърждава общ бюджет и финансово участие на БНТ в
реализация на документален филм „Колелото Балкански“ с времетраене 54 минути,
сценаристи Исак Гозес и Илия Костов, режисьор Илия Костов, изпълнителен продуцент
филмова къща „Нике-И“ ЕООД с представител Илия Костов.
1.5. Управителният съвет обсъди протокол №41 на Бюджетната комисия по
филмопроизводство и приема отчета за месец ноември 2016 година на излъчените филми
от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.
2. Управителният съвет обсъди протокол №07 от заседание на Съвета за
технологично развитие, проведено на 16 декември 2016 година и изисква да бъде изготвен
технически анализ с финансови параметри за извършване на ъпгрейд на AVID системата и
предложеното внедряване на новата система „Централ“.
Управителният съвет изисква в срок до 10.02.2017 година да бъде изготвен проект
за изменение на Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материалите от телевизионния архив на БНТ.
3. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция
„Информация“ и с оглед постигнатия висок рейтинг на рубриката „В кадър“ и
необходимостта от актуализиране на възнагражденията на творческо-реализационния екип
и стойността на използваните технически мощности, утвърждава промяна в норматива при
определяне на базисните параметри при съставяне на бюджети за рубриката „В кадър“,
вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“.
4. Управителният съвет обсъди предложение от „Би Си Медия“ ООД и
„Бодиконструктор“ 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 „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава

съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 48 епизода от
предавания за фитнес „Супер сериите“ и „Супер сериите+“.
5. Управителният съвет обсъди предложение от Куклен театър „Георги Митев“ 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“, 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 филм за куклено театралния фестивал „Михаил Лъкатник
2017“, който ще се проведе в периода от 24 до 28 април 2017 година в град Ямбол.
6. Управителният съвет обсъди предложение от Община Русе и становище от
Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
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”, 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 пет броя концерти от Международния музикален фестивал
„Мартенски музикални дни“.
7. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Асоциация Аутизъм“
за медийно партньорство при набиране на средства за дейността на Център „Дъга“ и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция
„Информация“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Правна“
и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ
дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за кампанията,
съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не
съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
8. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет одобрява наименованието на телевизионната програма „БНТ HD“ да
бъде „БНТ Спорт 3“.
9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и обемни отстъпки за
рекламодатели при излъчване на Световно първенство по хокей на лед в програмите на
БНТ.
10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и дава съгласие да бъде удължен срока на спонсорския пакет за емисиите
„Прогноза за времето“ излъчвани към сутрешния блок „Денят започва“.
11. Във връзка с проведени преговори за удължаване на лицензионния договор за
излъчване на Световен рали шампионат сезон - 2017 и докладна записка от Ръководителя
на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ и
и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Управителният съвет дава съгласие да бъде
продължен лицензионния договор между "WRC PROMOTER GMBH" и БНТ за излъчване
на Световния рали шампионат сезон – 2017, при запазване на условията от 2016 година.
12. Във връзка с успешната реализацията и излъчването на кратки телевизионни
форми, тип портрет показващи възгледите и живота на отделни учители с работно
заглавие „Най-добрият учител, когото познавам“ и предложение от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ с продължаване на
кампанията, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Министерство
на образованието и науката за реализация на допълнителни 10 филма – портрети и
излъчване в предаването „Още от деня“ на 5 репортажа за учители, които участват в
конкурса „The Global Teacher Prize“.

13. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“,
Управителният съвет дава съгласие да се увеличи броя на излъчванията на клипа за
информационната кампания срещу телефонните измами организирана от Столична
дирекция на вътрешните работи.
14. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, 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 обществена
поръчка с предмет: „Доставка на дисплеи за изграждане на видеостена за АСК1” и
утвърждава проекта на документация за провеждане на процедурата.
15. Във връзка писмо от Община Ловеч за предоставяне на право за публична
прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ пред ученици в училищата
на град Ловеч по време на отбелязване на 144 годишнината от гибелта на Васил Левски и
становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за
безвъзмездно предоставяне на права за безплатна публична прожекция на документалния
филм „Черна легенда“ – произведен през 2005 година, с времетраене 53,40 минути и
автори: режисьор Дочо Боджаков, сценарист Георги Мишев и оператор Иван Варимезов,
съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП.
Ползвателят на аудиовизуалното произведение, следва да заплати техническите
разходи по прехвърлянето на аудио-визуалното произведение, съгласно Правилника за
набиране, съхранение, използване и продажба на материалите от телевизионни архив на
БНТ.
16. Решението по точката не е публично.
17. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио 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“, 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 церемонията по връчване на ежегодната наградата
„Сирак Скитник“, която ще се проведе на 25.01.2017 година.

