БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 12
от заседание проведено на 13.02.2014 година

1. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на
бюджета на БНТ към 31.12.2013 година. Съгласно определените срокове, Директорът на
дирекция „Финансово-стопанска” да представи Отчета в Министерство на финансите и
Сметната палата.
2. Управителният съвет приема представения Годишен финансов отчет на БНТ за
2013 година, обяснителната записка към отчета и Баланс на БНТ към 31.12.2013 година.
Съгласно определените срокове, Директорът на дирекция „Финансово-стопанска” да
представи Годишния финансов отчет на БНТ за 2013 година в Министерство на финансите
и Сметната палата.
3. Управителният съвет обсъди предложението на Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и възлага да се предприемат действия за предоговаряне на цените
по всички договори за услуги, с цел постигане на по-ниски цени, да се предприемат мерки
за оптимизиране заявките за транспортна дейност и оптимизиране разходите за горива.
Съответните длъжностни лица да направят проучване, относно възможността за
провеждане на обществена поръчка за избор на доставчик на ел. енергия, с цел постигане
на по-ниски цени и реализиране на икономии.
4. Управителният съвет обсъди предложението на Директора на дирекция
„Административна“ и изисква спешно да се предприемат конкретни действия за
увеличаване на приходите при изпълнение на външни поръчки в Печатната база на БНТ.
Възлага на Директора на дирекция „Административна“ да прецизира заданието за
провеждане на обществена поръчка за куриерски услуги, като същото се раздели в две
обособени позиции – куриерски услуги за страната и чужбина, с цел постигане на пониска цена.
5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с „Арт Фест“
ЕООД за медийно партньорство на Международния филмов фестивал София Филм Фест,
който ще се проведе от 6 до 23 март 2014 година с допълнителна програма от 16 до 23
март в градовете София, Пловдив, Бургас и Варна.
6. Управителният съвет на основание т.14.5 от раздел IХ на сключения между БНТ
и „Камера“ ООД договор за реализация на четвърти сезон на сериала и във връзка с
неспазване от страна на копродуцента на срока на доставка на всеки от готовите епизоди
на филма, одобрява да бъде наложена 0,1% неустойка върху утвърдения общ бюджет на
филма за времето от датата, на която е договорена доставката до датата на фактическото
предаване на втори и четвърти епизод. Възлага на Изпълнителния директор да
конкретизира периода, за който следва да бъде наложена неустойка, съобразно датата на
протоколите за предаване на съответните епизоди.
7. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на
дирекция „Правна“ по решение на УС, протокол №07/22.01.2014 година, точка 5 за
неизпълнение на договорните отношения между БНТ и „Камера“ ООД за телевизионния
сериал „Под прикритие“ – четвърти сезон, относно неспазване на установения график за
предаване на окончателната версия на готовия вариант на първи епизод.
8. Управителният съвет обсъди протокол №04/06.02.2014 година на Бюджетна
комисия по филмопроизводство и утвърждава промяна в способа за заснемане на сериала
„На границата“ с времетраене 6 серии по 54 минути от филмова лента на видео, с камера

Arri Alexa Pro Set. Изпълнителният продуцент филмова къща „Инкомс Проджект“ ЕООД
да извършва преразпределение на разходите по пера от утвърдения бюджет на филма, след
предварително съгласуване с ПЦ „ТФ Студия Екран”. Управителният съвет дава съгласие
за допълнително привличане на драматургичен консултант на филма и одобрява да бъде
наложена финансова санкция на режисьора Лъчезар Аврамов, на основание чл. 24 от
сключения договор с БНТ.
9. Управителният съвет дава съгласие утвърдения предварителен бюджет за
реализация на игралната копродукция „Лъжесвидетелят“ да се промени при следното
копродуцентско участие: „Клас Филм“ ЕООД в размер на 42,34%, „Фанта Вижън“
/Холандия/ в размер на 12,62%, „Филмланс“ /Швеция/ в размер на 15,95%, „Пънк Филм“
/Македония/ в размер на 10,95%, сума представляваща финансиране от трети лица, под
формата на международни присейли или дялово участие в размер на 8,86% и участие на
БНТ в размер на 9,28%.
10. Управителният съвет приема предложението и изложените мотиви на
Бартерната комисия за необходимостта от рекламна кампания свързана с излъчването на
клипове на БНТ за Зимните олимпийски игри Сочи 2014 година и на основание чл.10, т.1
от Общите условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ и с оглед
предмета на договора, който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по
отношение на стойността си, дава съгласие за сключване на договор с непарични
престации между БНТ и „Ски Център Банско” /Юлен АД/.
11. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на договор за изпълнение
по позиция №1 Застраховка „Гражданска отговорност“, Доброволна застраховка
„Злополука на местата в МПС“ и Застраховка „Автокаско“ със „ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП“.
12. Решението по точката не е публично.
13. Управителният съвет одобрява предложението на и.д.Директор на дирекция
„Търговска“ за утвърждаване на условия и пакети за телевизионно отразяване на Световно
първенство по футбол 2014 година от не-лицензирани тв оператори на територията на
България и възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да информира всички
заинтересувани телевизионни оператори на територията на страната с условията за
използване на картина за информационно отразяване и картина в специализирани спортни
предавания с продължителност повече от 90 секунди.
14. Управителният съвет одобрява предложението на и.д.Директор на дирекция
„Търговска“ и утвърждава цени за 30 секунден рекламен клип и спонсорска заставка в
новия програмен канал „БНТ HD“.
15. Управителният съвет връща предложението на и.д.Директор на дирекция
„Търговска“, като изисква да бъде преработено по отношение на предоставените цени и
отстъпки за излъчване на филми или предавания в програмите на БНТ с времетраене до 54
минути, произведени от юридически лица и агенции в изпълнение на проекти,
финансирани от Европейския съюз.
16. Управителният съвет приема възникналите по повод изпълнението на договора
между БНТ и „Булсатком“ АД взаимоотношения да бъдат уредени със споразумение,
което да отразява действителния размер на заявеното и усвоено от насрещната страна
„Булсатком“ АД рекламно време.
17. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и предложение от Издателство „Просвета – София“ АД за сключване на
допълнително споразумение към договор БНТ-4532/2011 година за предоставяне на права
за използване на аудиовизуални произведения от рубриката „Национален календар“
продуцирани от БНТ в електронни учебници и възлага на и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ да продължи преговорите с Издателство „Просвета – София“ АД с цел

постигане на по-изгодни условия за БНТ свързани с продажбата на електронните
учебници.
18. Управителният съвет поради липса на допълнителна информация от страна на
„Камера“ ООД, приема становището от Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“
и и.д.Директора на дирекция „Търговска" за разходите свързани с редактиране,
модериране, изграждане на нови модули, създаване и поддържане на онлайн игра и
управление на официалния сайт www.podprikritie.bg, както и разпределение на приходите
от интернет платформата и продажба на мърчъндайзинг материали между копродуцентите
БНТ и „Камера“ ООД.
19. Управителният съвет приема за сведение анализа от Директора на дирекция
“Техника и технологии“ за техническото състояние на технологичното оборудване на
регионалните телевизионни центрове.
20. Управителният съвет одобрява предложението от Ръководителя на направление
“Международна дейност, проекти и програми“ и дава съгласие БНТ да участва в конкурса
“PRIX CIRCOM Regional 2014“, организиран от Асоциацията на европейските обществени
телевизии CIRCOM.
21. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ с предложение за осъществяване на интернет реклама за популяризиране
излъчването на Зимните олимпийски игри Сочи 2014 година в партньорство с фирма
„Спорт Депо“, срещу
позициониране на банери в сайтовете - sport.bnt.bg и
www.sportdepot.bg и дава съгласие за реализиране на кампанията в периода от 14 до 23
февруари 2014 година.
22. Управителният съвет обсъди писмо от Национална музикална академия
„проф.Панчо Владигеров“ и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава
съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция при условията
на свободно ползване на кадри от фонда на БНТ с общо времетраене до 5 минути от
предаванията: „Музикален преглед“ – производство 1977 година, „Клавирно дуо Джулия и
Константин Ганеви“ – производство 2006 година и „Камерен концерт“ – производство
1972 година.
23. Управителният съвет обсъди писмо от Националния военноисторически музей и
становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за безвъзмездно
предоставяне на правата за публична прожекция при условията на свободно ползване на
предаването „Съединението на Княжество България и Източна Румелия“ от рубриката
„Национален календар“, произведено през 2000 година, с времетраене 5,10 минути, с
автори: сценарист Румяна Друмева, режисьор Гергана Иванова, оператор Методи Гиков.

