
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседание проведено на 13.03.2018 година 

 

 

 

 1. Във връзка с писмо № 92-0089/08.03.2018 година на Министерство на финансите, 

в което се изисква Българската национална телевизия да представи преработена бюджетна 

прогноза за периода 2019-2021 година, при спазване размерите на одобрените бюджетни 

взаимоотношения съгласно РМС №808 от 2017 година и докладна записка от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет приема бюджетна прогноза за 

периода 2019 – 2021 година, с бюджетни показатели. 

 2. Във връзка с Постановление № 15 на Министерския съвет от 1 февруари 2018 

година, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 година за обезпечаване 

на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година, 

Управителният съвет с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането им в 

съответствие с отчетените данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета 

на БНТ. 

 3. Във връзка с провеждане на детски ски лагер в Творчески дом на БНТ в 

Пампорово в периода от 31.03.2018 година до 08.04.2018 година и предложение от 

Изпълнителния директор за разглеждане на протокол №02 от 6 март 2018 година на 

Бартерната комисия на БНТ за необходимостта от осигуряване на лифт карти за нуждите 

на детския лагер, Управителният съвет на основание чл. 10, т. 1 от Общите условия за 

излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед предмета на договора, 

който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на 

стойността, дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и 

„Пампорово“ АД. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по борба и 

становища от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, 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”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на Международния турнир по борба „Дан Колов – Никола Петров“, който ще се 

проведе на 23, 24 и 25 март 2018 година. 

5. Във връзка с писмо от проф. Анри Кулев, продуцент и режисьор на игралния 

филм „Имало една война“ за копродуцентско участие на БНТ в реализацията на филмовия 

проект и докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионни 

филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет в съответствие с чл. 18, ал. 4 

от Правилника за реда и условията за продуциране и копродуциране на филми в БНТ и с 

оглед, че игралният филм е разказ за подвига на хората, участвали в Сръбско-българската 

война от 1885 година, дава съгласие БНТ да участва в реализацията на игралния филм. 

6. Във връзка с писмо от Пламен Йорданов, управител на „Инкомс Проджект“ 

ЕООД, продуцент на игралния филм „Боби Блажения“ за копродуцентско участие на БНТ 

в реализацията на филмовия проект и докладна записка от Главния продуцент на ПЦ 

„Телевизионни филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет в 

съответствие с чл. 18, ал. 4 от Правилника за реда и условията за продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ и с оглед, че игралният филм разказва за знакови събития 



 

преди, по време и след края на Втората световна война, дава съгласие БНТ да участва чрез 

предоставяне на технически мощности, услуги и архивен материал в реализацията на 

игралния филм „Боби Блажения“. 

   7. Във връзка с писмо от Изпълнителна агенция по горите с искане за предоставяне 

на телевизионно време за излъчване на клип за Международния ден на горите – 21 март и 

становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно 

време за излъчване на информационен клип за инициативата, съгласно разпоредбата на чл. 

89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не 

съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

   8. Във връзка с писмо от Изпълнителна агенция по горите с искане за предоставяне 

на телевизионно време за излъчване на клип за Седмицата на гората от 2 до 8 април 2018 

година и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора 

на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника 

за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно 

време за излъчване на клип за информационната кампания Седмица на гората, съгласно 

разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, 

при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

9. Във връзка с писмо от Директора на музей „Дом на хумора и сатирата“, град 

Габрово с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-

визуални произведения от фонда на БНТ по време на ретроспективна експозиция, 

представяща музея и габровския хумор и становище от Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична 

прожекция с некомерсиална цел, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, на три аудио-

визуални произведения. 

10. Във връзка с писмо от Ръководителя на Руския културно-информационен 

център в София с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на 

архивни кадри от фонда на БНТ по време на организирани мероприятия посветени на 80 

години от рождението на Владимир Висоцки и становище от Директора на дирекция 

„Правна”, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за 

публична прожекция с некомерсиална цел, съгласно чл. 4 от ЗАПСП, на три аудио-

визуални произведения. 

11. Във връзка с излъчване на форматното предаване „Стани богат“ от 1 април 2018 

година и предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

Управителният съвет утвърждава цена за 30 секунден клип и спонсорска заставка за 

рекламодатели при излъчване на формата. 

12. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за присъединяване на БНТ към международната организация COPEAM 

(Постоянна конференция на аудио-визуалните оператори от средиземноморския регион),  

Управителният съвет с оглед възможността, която се предоставя на БНТ за обогатяване на 

програмното съдържание и повишаване квалификацията на журналистите, дава съгласие 

за започване на процедурата по кандидатстване на БНТ за членство в COPEAM. 


