
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание проведено на 05.02.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

“Финансово-стопанска“ и утвърждава Стратегия за управление на риска в Българската 

национална телевизия за периода 2014 – 2016 година и общ Риск – регистър на БНТ, който 

включва Риск регистрите на основните структурни звена, утвърдени от съответните им 

ръководители. 

Стратегията за управление на риска влиза в сила от датата на утвърждаването й и 

има срок на действие до 31.12.2016 година. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ с информация по изпълнение на параметрите в утвърдената 

бюджетна рамка за 2014 година от дирекциите произвеждащи програмно съдържание. 

3. Управителният съвет обсъди постъпило предложение от продуцентска компания 

„Арт Старс” ООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава 

съгласие за сключване на анекс към договора с „Арт Старс” ООД  за реализация на 

концерт със заглавие „Как ще го стигнем”, в памет на Тодор Колев. 

 4. Управителният съвет обсъди писмо от “Инкомс Проджект“ ЕООД, изпълнителен 

продуцент на телевизионния игрален сериал “На границата“ с предложение за одобрение 

на нов режисьор и оператор на сериала и докладна записка от Директора на дирекция 

“Програма БНТ1“ и взе следните решения: 

 4.1. Одобрява да бъдат прекратени сключените договори с режисьора Лъчезар 

Аврамов и главния оператор Стефан Куцаров, като полагащите им се възнаграждения 

бъдат съобразени само с периода по приключване на участието им по настоящия 

календарно-постановъчен план.  

 4.2. За преждевременно прекратяване на ангажиментите на режисьора и гравния 

оператор да бъдат наложени съответните санкции, регламентирани в договорите на 

двамата автори.  

 4.3. Дава съгласие да бъдат сключени договори за режисьор на историческия сериал 

“На границата“ със Станимир Трифонов, за главен оператор с Цветан Недков, като 

възнагражденията им следва да съответстват на ангажиментите им към предстоящия по 

календарно-постановъчен план снимачен период. 

 4.4. Възлага на Бюджетната комисия по филмопроизводство да разгледа поисканата 

промяна в способа за заснемане на сериала от лента на видео, с камера Arri Alexa Pro Set и 

произтичащите от това промени в общия бюджет на сериала, както и размера на 

възнагражденията на режисьора и главния оператор на филмовата продукция. 

5. Управителният съвет обсъди протоколи №02/24.01.2014 година и №03/24.01.2014 

година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец ноември 

и месец декември 2013 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Информация“ и оферта за изработване на нова 

„опаковка“ на рубриката „В кадър“. 

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава принципно съгласие за съвместно участие на БНТ и БНР в 

проекта на EBU „Европа пее“, който ще се състои на 9 май 2014 година във Виена по 

повод Деня на Европа. Управителният съвет възлага на Комисията за реализация на 

телевизионна продукция да разгледа разходите свързани с проекта. 



 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Продуцентска къща „Аркадиум” и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, 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 заснемане и излъчване на Танго-спектакъл 

„Ангели и демони”, който ще се състои на 14.02.2014 година в зала „България”.  

8. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, 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 Конкурса за нова поп и рок музика „Златна пролет 2014”, който ще се проведе на 

23.04.2014 година в София лайв клуб. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от „Брас Асоциация” ООД и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Ръководителя на направление 

„БНТ Мултимедия” и дава съгласие за медийно партньорство на Третото издание на 

фестивала за духова музика „Браззобраззие”, който ще се състои на 7 и 8 март 2014 година 

в София лайв клуб. 

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

“Програма БНТ1“ с предоставени концепции на новите и преформатирани предавания в 

програмната схема на “БНТ1“ за периода от 24 февруари 2014 година - “55 години от 

Вашия живот“, “Отблизо с Мария“, “Шоуто на Марта“ и “Бързо, лесно, вкусно“, по 

решение на УС, протокол №07/22.01.2014 година, т.1. 

 11. Управителният съвет разгледа писмо от Държавен музикален и балетен център - 

София и становище от  Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на правата за публична прожекция на откъси от оперети, филм портрет и 

мюзикъл с участието на Видин Даскалов за отбелязване на 85 годишнината от рождението 

му. 

Аудиовизуалните произведения да бъдат предоставени на носител DVD, като 

ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

- предварително да получи съгласието на носителите на авторски права на филма 

портрет „Видин Даскалов – скучен без е и самият рай” за целите на прожекцията;  

-    да обозначи съдействието на БНТ по обичайния за това начин; 

12. Управителният съвет обсъди предложение от и.д. Директора на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за сключване на ново споразумение за популяризиране на 

продукции и инициативи на БНТ и БНР при запазване на същите условия, като изисква от 

Директора на дирекция „Правна“ да прецизира текстовете в чл.2 на Споразумението. 

13. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие БНТ да участва в колективния договор на Евровизия с ISU – 

Международен кънки съюз за излъчване на състезанията по фигурно пързаляне, бързо 

пързаляне и шорт трек за периода от 2015 до 2018 година. 

14. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

“Търговска“ и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл. 7, ал.1 т.8 от Правилника за 

организацията и дейността на УС, утвърждава тарифи за реклама в сайтовете на БНТ. 

15. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

“Търговска“ и одобрява пакети за интернет реклама в периода от 1 до 28 февруари 2014 

година на спортния сайт на БНТ sport.bnt.bg по време на отразяване на Зимните 

олимпийски игри в Сочи 2014 година. 

16. Управителният съвет приема за сведение докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” по изпълнение на решение на УС, протокол №7/22.01.2014 година, 



 

точка 1 с информация за проведени преговори с клиенти за закупуване на телевизионно 

време за излъчване на телепазарни прозорци в програмите на БНТ за 2014 година. 

17. Управителният съвет не приема предложението на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” за реализиране на забавно-развлекателна игра „Моят любим зимен спорт“ в 

социалната мрежа Фейсбук на официалната страница на БНТ Спорт по време на излъчване 

на Зимните олимпийски игри Сочи 2014 година. 

 18. Управителният съвет приема за сведение предоставения отчет за изпълнения на 

решения на Управителен съвет на БНТ, отразени в протоколи от №70/02.12.2013 година до 

протокол №74/18.12.2013 година. 

 


