БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 07
от заседание проведено на 30.01.2013 година
1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Кантус Фирмус“
АД за заснемане и излъчване на допълнителни четири концерта от музикалните цикли
„Музиката на Америка“ и „Европейски музикален фестивал“ за концертен сезон 2012 –
2013 година.
2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Харбър Айлънд
Рекърдс“ за отстъпено право за излъчване на първите хип хоп награди „BG HIP HOP
AWARDS 2013“.
3. Управителният съвет на основание взето решение отразено в протокол
№38/12.07.2012 година т.1, с което проектът „Български любовни летописи“ – 6
епизода по 54 минути, е включен в сценарния портфейл на БНТ за срок от една година и
може да бъде пуснат в производство при осигурено финансиране в съответствие с
тарифите и специфичните условия, регламентирани в Правилника за реда и условията на
организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ,
одобрява да бъдат отпуснати 12 000 лева за развитие на сценарната основа на филмовия
проект „Български любовни летописи“ – 6 епизода по 54 минути, което ще даде
възможност на изпълнителния продуцент „Гала филм“ да потърси външно финансиране за
реализацията на проекта.
4. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Мирамар Филм за
предоставяне права за излъчване на игралния филм „Братя“ на режисьора Мурад
Ибрахимбеков срещу предоставяне на телевизионно време за излъчване на трейлър на
филма.
5. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от Директора
на дирекция „Програма БНТ1“ за предоставените права, броя на излъчване на закупените
филми, сериали и концерти за периода от 01.09.2011 година – 31.12.2012 година по
изпълнение на решение на УС, протокол №73/13.12.2012 година, т.1.6.
6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договор №8-2-42063/30.03.2012 година с фирма „Две четвърти“ ЕООД за създаването на нови 4 броя от
съвместната продукция „Шоуто на Акрани“, считано от 03.02.2013 година.
7. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Приложни
изследвания и комуникации“ и Национален център за безопасен интернет на проекта „Ден
за безопасен интернет“.
8. Във връзка с докладни записки от Директора на дирекция „Финансовостопанска“ и Директора на дирекция „Търговска“ по изпълнение на решение на УС,
протокол №04/16.01.2013 година, относно неосигуряване на спонсорски приходи за
покриване на хонорарните възнаграждения на екипа реализирал Гала вечерта от
Фестивала за поп и рок музика, организиран от Столична община и сдружение „Спринт
Продакшън“, Управителният съвет след като обсъди докладните записки взе решение
средствата в размер на 980 лева да бъдат за сметка на допълнителното материално
стимулиране на дирекция „Търговска“.
9. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на
дирекция „Финансово-стопанска“ за изготвяне на методология за финансово
санкциониране и поощряване на външните и вътрешни телевизионни предавания,
включени в програмите на БНТ.
10. Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и
телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.5 от

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за
провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на столове за хранене, част от
недвижим имот, публична държавна собственост, предоставени за управление на БНТ
намиращи се в сградите на БНТ на ул.“Сан Стефано“ №29 и бул. „Цариградско шосе“
№111, при следните условия:
- Вид на процедурата – търг с тайно наддаване;
- Предназначение на помещенията – стол за хранене;
Помещение „А“ – стол за хранене на служителите на БНТ, находящ се в
административната сграда САБ, бул. „Цариградско шосе“ №111
- Обща полезна площ на помещението - 188,55 кв.м;
Помещение „Б“ – стол за хранене на служителите на БНТ, находящ се в
административната сграда на БНТ, ул. „Сан Стефано“ №29
- Обща полезна площ на помещението - 321,10 кв.м;
- Първоначална тръжна наемна цена и за двете помощения – 1 649 лева без
включен ДДС, от които за помещение „А“ – 606 лева без включен ДДС и за помещение
„Б“ – 1 043 лева без включен ДДС, като в наемната цена не са включени разходите за
консумативи;
- Срок за отдаване под наем – за максимално предвидения в закона срок с
възможност за прекратяване и индексация на наемната цена веднъж годишно, съобразно
индекса на потребителските цени публикувани в НСИ.
11. Управителният съвет на основание Правилника за организацията на дейността
на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на
обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за
провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на 4 броя AVID airspeed 5000
HD сървъри за Ingest апаратната и излъчващия комплекс на БНТ“ и утвърждава
представеното техническо задание и проекта на документация за обществената поръчка.
12. Управителният съвет на основание Правилника за организацията на дейността
на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на
обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за
провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на специфично телевизионно
оборудване за нуждите на БНТ“ с 4 обособени позиции: позиция №1 – „Доставка на 21
броя HD камерни канали“, позиция №2 - „Доставка на 21 броя HD обективи“, позиция
№3 - „Доставка на 2 броя камерни комплекта за филмопроизводство“ и позиция №4 –
„Доставка на 4 броя HD видеосмесители“ и утвърждава представеното техническо
задание и проекта на документация за обществената поръчка.
13. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от
Директора на дирекция „Техника и технологии“ за необходимите технически мощности за
преминаване на цялостно излъчване на програма „БНТ1“ във формат на кадъра 16:9, по
решение на УС, протокол №04/16.01.2013 година.
14. Решението по точката не е публично.

