
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 08 

от заседание проведено на 16.02.2018 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по бокс и 

становища от Програмния директор, Ръководителя на направление „БНТ HD“, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на 

програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора 

на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора 

на дирекция „Финансово-стопанска”, и дава съгласие за сключване на договор за 

заснемане и излъчване на Международния турнир по бокс „Странджа“, който ще се 

проведе от 19 до 25 февруари 2018 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Община Русе за заснемане и 

излъчване на пет броя концерти от Международния музикален фестивал „Мартенски 

музикални дни“ и становище от Програмния директор, 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”, Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” и дава съгласие за сключване на договор, след осигуряване на цялостно 

външно финансиране на реализацията на концертите.  

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Главния продуцент на ПЦ 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, изготвения окончателен отчет на 

използваните технически мощности, предоставени от БНТ за реализацията на 

телевизионния филм „8 минути и 19 секунди“, с времетраене 85 минути и изпълнителен 

продуцент „ВИП Медия Филм“ ЕООД с представител Антоанета Бочурова и възлага на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство да разгледа актуалния общ бюджет на база 

реално използваните технически мощности за реализация на филма.  

4. Във връзка с излъчване на филмовите поредици от Европейско кино (26 филма), 

с програмна позиция - всяка неделя от 20:45 часа и Съботен Холивуд ( за 8 актьора, 26 

филма), с програмна позиция - всяка събота от 21:45 часа, с оглед необходимостта от 

привличане на рекламни приходи и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, Управителният съвет приема цени за 30 секунден рекламен 

клип, пакети, обемни отстъпки, бонуси и условия за закупуване на рекламно време в 

излъчванията на филмите. 

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и приема представения Отчет за касовото изпълнение на бюджета 

на БНТ към 31.12.2017 година.  

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и приема представения Годишен финансов отчет на БНТ за 2017 

година, обяснителната записка към отчета и Баланс на БНТ към 31.12.2017 година.  

7. Във връзка с решение на УС, протокол №05/01.02.2018 година, т.12 за 

придобиване на права за излъчване на избрани моменти от Открития шампионат на 

Франция по тенис "Ролан Гарос" и предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет одобрява цена за 30 секунден клип за рекламодатели 

при излъчване на турнира. 



 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №05/01.02.2018 година, т.13 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за одобрение на 

разширени часови слотове за закупуване на рекламно време при излъчване на Зимните 

олимпийски игри през 2018 година в Пьонгчанг, Южна Корея, Управителният съвет с 

оглед наложилите се промени в часовете за излъчване на програмата от Зимните 

олимпийски игри, одобрява разширени часови слотове за продажба на рекламно време. 

 9. Във връзка с предложение от ансамбъл „Чинари“ за заснемане и излъчване на 

музикално-танцов спектакъл, посветен на 25 години от основаването на ансамбъла, който 

ще се проведе на 10.12.2018 година в зала 1 на НДК и становище от Програмния директор, 

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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният 

съвет с оглед, че концерта ще се състои на 10.12.2018 година, отлага разглеждането на 

внесеното предложение от ансамбъл „Чинари“. 

 10. Във връзка с предложение от „БАЛПЕКС” ЕООД и ГРАДЪТ Медиа Груп за 

заснемане и излъчване на церемония по връчване на наградите за Инфраструктурни 

проекти`2018, която ще се проведе на 20.03.2018 година в София Ивент Център и 

становище от Програмния директор, 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 „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да 

проведе преговори с вносителя. 

11. Във връзка с предложение от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ за обявяване на конкурсна сесия за селекция на 

телевизионни филмови проекти през 2018 година по позиции: „копродукция за игрален 

филм” - без ограничение за жанр, тематика и продължителност; „копродукция за 

документален филм” - без ограничение за жанр, тематика и продължителност; 

„предварителна откупка за игрален филм” – без ограничение за жанр, тематика и 

продължителност и „предварителна откупка за документален филм” – без ограничение за 

жанр, тематика и продължителност, Управителният съвет в съответствие с Правилника за 

реда и условия за продуциране и копродуциране на филми в Българската национална 

телевизия за филмови проекти, изисква от Програмния съвет за кино на БНТ да определи 

програмната и жанрова необходимост от телевизионно филмово производство за 2018 

година. 

12. Във връзка с писма от Директора на музей „Васил Левски“, град Карлово и 

Съюза на българските филмови дейци с молба за предоставяне на права за безплатна 

публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на 

отбелязване на 145 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски и 

становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за  

предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на документалния филм „За 

Левски“ в две части, произведен през 1988 година, с времетраене по 43,00 минути и 

автори: сценарист проф.Николай Генчев, режисьор Андрей Алтъпармаков и оператор 

Николай Тодоров, съгласно чл.24, ал.1, т.9 от ЗАПСП. 

13. Решението по точката не е публично. 

 


