
 
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
 

ПРОТОКОЛ № 06 
от заседание проведено на 28.01.2013 година 

 
 

1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Национално 
музикално училище „Любомир Пипков“ за заснемане и излъчване на Гала концерта от 
Международния конкурс „Млади виртуози 2013“, който ще се проведе на 17.03.2013 
година в залата на НМУ „Л.Пипков“. 

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Съюза на 
артистите в България за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на наградите 
„Икар“ на 27.03.2013 година. 

3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българско 
национално радио за заснемане и излъчване на конкурса „Златна пролет“ на 16.04.2013 
година  
 4. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българска 
федерация по тенис за заснемане и излъчване на Първи  кръг от Световното отборно 
първенство за мъже - Купа „Дейвис“ между отборите на България и Финландия, който ще 
се  проведе в периода от 01.02.2013 година до 03.02.2013 година в зала „София“. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №02/09.01.2013 година на Бюджетната 
комисия по филмопроизводство и одобрява представения общ бюджет за реализация на 
документалния филм „Бегълци на брега“ – времетраене 54 минути, сценаристи Марин 
Дамянов и Пенчо Ковачев, режисьор Дочо Боджаков, изпълнителен продуцент и 
копродуцент „Инкомс проджект“ ЕООД. 

6. Управителният съвет обсъди протокол №38/30.10.2012 година на Бюджетната 
комисия по филмопроизводство и одобрява представения общ бюджет за реализация на 
документалния филм „Осем разказа за един романтичен разстрел“ – времетраене 58 
минути, сценарист Ивайла Александрова, режисьор Костадин Бонев, изпълнителен 
продуцент и копродуцент „Тривиум филмс“ ЕООД. 

7. Управителният съвет дава принципно съгласие за копродуцентско участие на 
БНТ в реализацията на документалния филм „Оркестър София“ с режисьор и продуцент 
Росен Елезов, чрез предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ. След предварителна 
проверка на обема архивен материал, който ще бъде селектиран от фонда на БНТ, 
Бюджетната комисия по филмопроизводство да определи размера на дяловото участие на 
БНТ в копродукцията. 

8. Управителният съвет в съответствие с чл.39, ал.1 от Правилника за реда и 
условията на организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми 
в БНТ взе следните решения: 

 
 8.1. Дава съгласие за „окончателно приемане” на късометражния игрален филм - 
дебют „Виолета, Жоро и аз“ – времетраене 54 минути с изпълнителен продуцент „Про 
филм БГ“ ЕООД и определя „първа категория” на филма като художествен продукт.  
 На основание чл.39, ал.2,т.1 от Правилника за реда и условията на организиране и 
финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ, Управителният съвет 
одобрява еднократно стимулиране в размер на 800 лева, което представлява 20% от 
реализираната икономия от бюджета на филма, като посочената сума да бъде разпределена 
поравно между изпълнителния продуцент и режисьора на филма. 
 

 



 8.2. Дава съгласие за „окончателно приемане” на късометражния игрален филм - 
дебют „Жълто куче“ – времетраене 27 минути с изпълнителен продуцент ЕТ „Гекон-
Пенко Гелев“ и определя „първа категория” на филма като художествен продукт.  

Управителният съвет не дава съгласие за стимулиране на творческия екип поради 
липса на иконимии в бюджета за реализация на филма, съгласно на чл.39, ал.2,т.1 от 
Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на български 
телевизионни филми в БНТ. 

9. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Български център 
за нестопанско право с партньорство с фондация „ПАЦЕП“ на организирания  конкурс за 
най-добър бизнес план на неправителствена организация по проект „Ефективни приходи 
към устойчивостта на НПО“, финансиран от Фондация „Америка за България“, при 
следните условия:  

От страна на организатора: 
 Позициониране логото на БНТ в комуникационните материали свързани със 

събитието за сметка на информационното отразяването от страна на БНТ. 
От страна на БНТ: 

 Информационно отразяване на събитието според програмните възможности и 
публикуване на информация в сайта на БНТ. 
            10. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с BBL Distribution 
за закупуване на нови епизоди от сериала „Дързост и красота“. 

11. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньрство с община Ямбол на 
организирания Международен маскараден фестивал „Кукерландия“, който се провежда в 
периода от 26.02.2013 година до 02.03.2013 година в град Ямбол, при следните условия:  

От страна на организатора:: 
 Позициониране логото на БНТ в комуникационните материали свързани с 

фестивала за сметка на отразяването от страна на БНТ. 
От страна на БНТ: 

 Репортажно отразяване на фестивала, гостуване на организатори и участници в 
сутрешния културен слот „Денят започва с култура“ и реализиране на едно предаване 
„БНТ такси“. 

12. Рещението по точката не е публично. 
13. Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на ексклузивни права за 

киноразпространение на филма „Корави старчета“ на фирма New Ventures за срок от една 
година, като БНТ получава 10% от реализираните приходи на New Ventures от продажба 
на билети в киносалоните. Средствата за изработка на мастер копие на филма във формат 
DCP, преработка на звука и мастер копие на трейлъра за показване на широк екран в 
размер на 16 000 лева да се покрият от спонсорски приходи осигурени от „Урбан медия“. 

     14. Във връзка с информация от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ с 
отказ за съгласуване на предоставен договор за медийно партньорство на Фестивала за 
българско документално и анимационно кино „Златен ритон“ и становище от Главния 
юрисконсулт, Управителният съвет предвид, че БНТ е съорганизатор на фестивала и  
посочените суми в решение на УС, протокол №66/15.11.2012 година, т.10 представляват 
дялово участие по отношение на организацията на фестивала счита че не следва да се 
разменят насрещни фактури за сумите, тъй като не са извършени услуги. Предложеният 
проект на договор с Национален филмов център следва да се коригира в чл.9, съгласно 
който страните издават надлежно оформени фактури. 

15. Управителният съвет дава принципно съгласие за  участие на БНТ в Общата 
интернет платформа на Евровизия за ФИФА Световното първенство по футбол – 2014. 

16. Управителният съвет приема за сведение предоставената допълнителна 
информация от Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол 
№02/09.01.2013 година, т.10, относно неизразходвани рекламни площи от страна на БНТ 
по сключени бартерни договори.  

 



 

17. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 
Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №02/09.01.2013 година, 
т.21, относно запълняемостта на рекламното време в програма „БНТ1“ през месец ноември 
2012 година спрямо същия период за 2011 година.  

18. Управителният съвет на основание чл.11 от Правилника за дейността на 
Управителният съвет на БНТ  и във връзка с решение на УС, протокол № 08/09.02.2012 г., 
т.21, приема за сведение предоставената информация от дирекция „Търговска“ за 
сключените договори, реализираното рекламно време, приходите от продажба на реклама 
и спонсорство, постигнатите рейтинги на излъчваните предавания в програма „БНТ1“ за 
месец декември 2012 година. 

19. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение за 
прихващане на задълженията по договори с „Картекс-П“ АД. 

20. Решението не е публично. 
21. Във връзка с писмо от Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за излъчване на клип за кампанията по информиране на 
населението, относно провеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване 
DVB-T в Република България, Управителният съвет на основание чл.11, ал.1, т.14 от 
Правилника за дейността на УС на БНТ, дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип, 
съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, ал.1, при условие, че не 
съдържа търговска информация, отговаря на посочените изисквания.   

22. Управителният съвет разгледа и одобри представения проект на Правила за 
провеждане на „Песенен конкурс на Евровизия“  и график за етапите на конкурса през 
2013 година. Настоящите правила влизат в сила от 31.01.2013 година. 

23. Управителният съвет одобрява актуализирани Общи разпоредби, обяснения и 
условия за спонсорство и продуктово позициониране във филмови продукции на 
БНТ /Приложение №11/ към Правилник за реда и условията на организиране и 
финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ. Настоящите правила 
влизат в сила от 01.02.2013 година. 

24. Управителният съвет на основание чл.9 от Правилника за организацията и 
дейността на сектор „Сигурност и ОМП“ приема представения отчет за дейността на 
сектора за 2012 година.  

25. Управителният съвет на основание Правилника за организацията на дейността 
на УС дава съгласие за провеждане на процедура чрез публична покана с предмет 
„Осигуряване на застраховки на БНТ за Зимни олимпийски игри в Сочи 2014 година и 
Летни олимпийски игри в Рио Де Жанейро 2016 година“, като утвърждава проекта на 
документация за провеждане на обществената поръчка. 

26. Във връзка с предоставена справка от Директора на дирекция „Финансово-
стопанска” за реализираните предавания и отчетените за тях разходи към 31.12.2012 
година на дирекция „БНТ Свят и региони“, както и постъпления от външно финансиране 
по оперативни програми за 2012 година, Управителният съвет изисква в една и съща 
справка да се опишат получените и изразходвани средства от външно финансиране за 
предаванията на дирекция „БНТ Свят и региони“. 
 27. Управителният съвет обсъди Протокол №02/18.01.2013 година на Комисията за 
реализация на телевизионна продукция на БНТ  и одобрява бюджет за реализация на 
предаването „Ретро следобед“ включено за излъчване от понеделник до четвъртък в пояса 
16:20 – 17:05 часа в програма „БНТ1“. 
 28. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на 
дирекция „Финансово-стопанска“ за уреждане на финансовите взаимоотношения с 
независимия продуцент „Арт Уинар“ ЕООД и непогасените задължения на „Земела 2002“ 
ООД и Рад-феста“ ЕООД. 
 


