
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 18 

от заседание проведено на 20.04.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №5 от 10 и 11 април 2017 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и утвърждава бюджетни рамки за реализация на вътрешни 

телевизионни предавания на дирекциите и направленията произвеждащи програмно 

съдържание за второто тримесечие на 2017 година, разпределение на спонсорски 

постъпления за предаването „Здравето отблизо“ и проектобюджет за реализация на 

документален филм за Судан. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Изпълнителния директор и 

протокол №8 от 30 март 2017 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и 

приемане отчета за месец февруари 2017 година на излъчените филми от рубриката         

„В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №9/31.03.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за реализация на документалния 

филм „Без телевизор“ с времетраене 54 минути, сценарист Геновева Димитрова, режисьор 

Станислава Калчева и изпълнителен продуцент филмова къща „АРС“ ООД с представител 

Иван Тонев. 

4. Управителният съвет обсъди протокол №10/31.03.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за реализация на международна 

игрална копродукция „Посоки“ (работно заглавие „Съвместимост“) с времетраене 90 

минути, сценаристи Симеон Ванциславов и Стефан Командарев, режисьор Стефан 

Командарев и изпълнителен продуцент филмова компания „Арго филм“ ЕООД с 

представител Стефан Командарев. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №11/31.03.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за цялостна реализация на формата 

„Лачените обувки на българското кино – анимационни филми“, включващ три ефирни 

предавания с времетраене 90 минути на 9 април, 28 май и 25 юни 2017 година, вътрешно 

телевизионно филмопроизводство на дирекция „Програма БНТ1“. 

6. Управителният съвет обсъди протокол №12/31.03.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за реализация на международна 

игрална копродукция „Пастир“ с времетраене 136 минути, сценаристи Милена Андонова и 

Невена Андонова, режисьор Милена Андонова, изпълнителен продуцент филмова къща 

„Провентус“ ЕООД с представител Невена Андонова. 

 7. Управителният съвет обсъди протокол №01 от 17 март 2017 година на Съвета за 

технологично развитие и докладна записка от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ съгласувана от Изпълнителния директор и приема представеното техническо 

задание за ъпгрейд на производствената система AVID и внедряване на система Central. 

8. Във връзка с Постановление №74 от 13 април 2017 година на Министерския 

съвет за предоставяне на допълнителни разходи/трансфер на БНТ за 2017 година в размер 

на 15 000 лева за реализиране на проект „Левски в моя град“ за отбелязване на 180-

годишнината от рождението на Васил Левски и докладна записка от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет приема корекция в бюджета на 

БНТ за 2017 година. 

9. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на БНТ към 31.03.2017 година.  



 

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“ съгласувана от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“ и 

Главния продуцент на ПЦ „Спорт“ и дава съгласие за сключване на договор с фирма 

„MP&Silva“ за придобиване на ексклузивните права за излъчване на избрани мачовете от 

Открития шампионат на Франция по тенис "Ролан Гарос". 

11. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и Ръководителя на направление „БНТ HD“ дава съгласие за 

сключване на договор с "Икарус Антиас“ за закупуване на права за излъчване по програма 

„БНТ HD“ на телевизионните програми - Inside Sailing TV Show (Ветроходството отблизо) 

и The Outdoor Sports Show (Адреналин). 

12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и и.д.Директор на дирекция „Информация“ съгласувана от 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Ръководителя на направление 

„БНТ HD“ и Главния продуцент на ПЦ „Спорт“  и дава съгласие за участие в колективно 

договаряне на Евровизия с IAAF (Световна федерация по лека атлетика) за придобиване 

на права за излъчване на Световни първенства по лека атлетика за периода 2018-2023 

година. 

13. Управителният съвет обсъди предложение от Асоциация за подкрепа на децата 

и становища 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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, 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 Благотворителен концерт в подкрепа на деца – таланти на 

България, който ще се проведе на 15 май 2017 година. 

14. Управителният съвет обсъди предложение от „Файв стар медиа“ ООД 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 сключване на договор 

за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готов документален филм „Имало 

едно време…Три царства“. 

15. Управителният съвет обсъди предложение от община Бяла, област Русе и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция 

„Информация“, Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно 

партньорство на националната дарителска кампания за реставриране на Беленския мост 

над река Янтра построен от майстор Кольо Фичето и излъчване на документален филм за 

отбелязване на 150-годишнина от построяването на моста. 

 16. Управителният съвет обсъди предложение от Британски съвет - клон България и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция 

„Търговска“, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия” и Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на Софийския фестивал на науката, 

който ще се проведе от 11 до 14 май 2017 година. 

17. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на 

Информационното бюро на Европейския парламент в България и становище от Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на 

дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на 



 

дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство на тържествата по повод 

Деня на Европа 9 май. 

18. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №16/06.04.2017 

година, т.8, подт.2 за сключване на споразумение с „Вестникарска група България“ за 

партньорство за популяризиране на събития, кампании и проекти през 2017 година. 

19. Управителният съвет обсъди писмо от Председателя на Българската федерация 

по художествена гимнастика с молба за предоставяне на права за използване на кадри от 

фонда на БНТ с участието на Мария Гигова и становище от Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за предоставяне на правата за използване на кадри, които да 

бъдат включени в новосъздадена кратка форма и документален филм по повод 70-

годишния юбилей на Мария Гигова.  

20. Решението по точката не е публично. 

 


