БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 15
от заседание проведено на 31.03.2017 година
1. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 26 януари 2017 година на
Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява отчета на предоставените от БНТ
технически услуги, използвани за реализация на телевизионния игрален сериал „Под
прикритие“ – пети сезон, 12 серии по 54 минути.
2. Управителният съвет приема за сведение констатациите и решението на
Бюджетната комисия по филмопроизводство в протокол №3 от 6 февруари 2017 година.
3. Управителният съвет обсъди протокол №7 от 10 март 2017 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и дава съгласие да бъде сключен анекс между БНТ и
„Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД.
4. Във връзка с протокол №4 от 6 февруари 2017 година на Бюджетната комисия по
филмопроизводство, Управителният съвет приема решението на Бюджетната комисия и
възлага на и.д.Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия
„Екран“ да изготви справка включваща информация за финансовото участие на БНТ, броя
на излъчванията на произведените игрални и документални филми в условията на
„копродукция“ и „предварителна откупка на права за излъчване (присейл)“ в периода от
2004 година до 2016 година.
5. Управителният съвет обсъди протокол №5/06.02.2017 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за реализация на игралния филм
„Радиограмофон“ с времетраене 90 минути, сценарист и режисьор Рузие Хасанова,
оператор Кирил Проданов и изпълнителен продуцент филмова къща „Менклипс“ ЕООД с
представители Гергана Станкова и Биляна Маркова.
6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Америка за България“ и
становище от Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна“ и
дава съгласие за медийно партньорство на инициативата за интериорно преобразяване на
детското отделение на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.
7. Управителният съвет обсъди предложение от фирма „Луда надпревара“ ЕООД и
становище от 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”, Директора на дирекция
„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство
и сключване на договор за отстъпване на право за излъчване на готов филм „Луда
надпревара“.
8. Във връзка с направено предложение от „Спотлайт“ ООД, БНТ да връчи награда
за най-добър филм „Master of Art“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в
решение на УС, протокол №14/29.03.2017 година, т.14, като възлага на Директора на
дирекция „Търговска“ съвместно с Ръководителя на направление „Програмно
осигуряване“ да проведат преговори за откупуване правата за излъчване в програмите на
БНТ на спечелилия наградата за най-добър филм „Master of Art“.
9. Във връзка с решение на УС, протокол №10/09.03.2017 година, т.4 за заснемане и
излъчване на Световна купа – индивидуално и ансамбли, която ще се проведе от 5 до 7
май 2017 година в зала „Арена Армеец” и докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Информация“ за получени актуализирани изисквания към телевизията – домакин за
осигуряване излъчване в HD стандарт на състезанията от Световната купа, Управителният
съвет допълва своето решение, както следва:

„БНТ се задължава да произведе международен сигнал в SD формат от финалите на
Световната купа – индивидуално и ансамбли. При възникване на изискване за излъчване
на състезанието в HD формат, Българската федерация по художествена гимнастика трябва
да наеме необходимата телевизионна техника за производство на телевизионен сигнал във
висока резолюция.“
10. Във връзка с излъчване на финалната среща от турнира „Лига Европа“ на 24 май
2017 година от 21:00 часа по програма „БНТ1“ и докладна записка от Директора на
дирекция „Програма БНТ1“ с информация за проведени допълнителни разговори с
представители на от Фондация „А’Аскеер” за промяна в началния час на събитието,
Управителния съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №14/29.03.2017
година, т.5, като заснемането и прякото излъчване на церемонията по връчване на
наградите за театрално изкуство „Аскеер 2017” от театъра на „Българската армия“ по
програми „БНТ1“ и „БНТ Свят“ да бъде на 24 май 2017 година от 19:00 часа.
11. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за
организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за
назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 януари до
31 март 2017 година.

