
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 20 

от заседание проведено на 04.05.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокола на Художествения съвет за игрално кино 

на постъпили проекти от проведената конкурсна сесия по позиции: „телевизионен игрален 

пълнометражен филм” – 85 минути, без ограничение за жанр и тематика, „телевизионен 

игрален филм - дебют” – 54 минути, без ограничение за жанр и тематика, „детски игрален 

сериал” -  8 - 12 епизода по 54 минути и „телевизионен игрален сериал“ – 8 - 12 епизода по 

54 минути, без ограничение на жанр и тематика –  международна копродукция, като 

чуждестранното финансово участие в предварителния бюджет за реализация на филмовия 

проект да бъде поне 50%, от които 25% европейско участие и на основание чл.35 от 

Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на български 

телевизионни филми в БНТ и одобрява да бъдат финансирани филмовите проекти - 

„Сцени отпаднали от живота на една актриса“, продуцент „Гала филм” ООД; „Лошо 

момиче”, продуцент „Филмарк“ ООД; „Пари за погребение“, продуцент „Агитпроп” ООД; 

„Островът“, продуцент „Ред Карпет” ЕООД и „Румбата, аз и Роналдо” , продуцент „Дрийм 

Тийм Филмс“ ООД. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 21 април 2017 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец март 2017 година 

на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„Информация“. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №6 от 28 април 2017 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и одобрява допълнение на утвърдения бюджет на предаването 

„Денят започва с култура“, проектобюджет за реализация на 10 филма от рубриката „Най-

добрият учител, когото познавам“, проектобюджет за реализация на 5 броя репортажи за 

учители, които участват в конкурса „The Global Teacher Prize“, проектобюджети за 

реализация на допълнителни предавания свързани с Международния песенен конкурс на 

Евровизия 2017 година, проектобюджет за реализация на 25 броя репортажи по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ и проектобюджет за реализация на извънредно 

празнично предаване по случай 6-ти май – Денят на храбростта и празник на Българската 

армия. 

4. Управителният съвет обсъди протокол №7 от 3 май 2017 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ и приема проектобюджет за реализация на танцовото шоу „Надиграй ме“ – 

осми сезон и проектобюджет за участие на БНТ в конкурсна процедура 

COMM/SUBV/2017/M на Европейския парламент за периода 2017 – 2018 година. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация скокове батут 

и становища от и.д.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 

„Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на финалите 

от Световното първенство по скокове на батут, което ще се проведе от 4 до 12 ноември 

2017 година в зала „Арена Армеец“. 



 

6. Във връзка с писмо от Директора на Национално училище за танцово изкуство - 

София за излъчване на клип за популяризиране приема на ученици за учебната 2017/2018 

година и становище от Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип, съгласно 

разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа 

търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

7. Във връзка с писмо от филмова компания „Контрафилм“ ЕООД и становище от 

Ръководителя на направление „БНТ HD“ и Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на права за използване на кадри от 

информационни материали от спортни събития, които да бъдат включени в новосъздаден 

документален филм по повод 65-годишнина на спортната акробатика в България.  

 8. Във връзка с писмо от Председателя на УС на Български антарктически институт 

с молба за предоставяне на право за публична прожекция на аудио-визуално произведение 

от фонда на БНТ по време на организирана фотоизложба „25-та антарктическа 

експедиция“ в периода от 11 до 19 май 2017 година в СУ „Св.Климент Охридски“ и 

становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на документалния филм 

„Антарктида – 25 стъпки в бъдещето“ – произведен през 2017 година, с времетраене 53,57 

минути и автори: режисьор Борислава Димова, сценарист Цветелина Атанасова и оператор 

Анна Андреева, съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП. 

9. Във връзка с писмо от Председателя на Управителния съвет на Българската 

федерация по волейбол, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, 

протокол №12/17.03.2017 година, т.5 като от предоставените права за излъчване да 

отпаднат девет срещи от финалния етап на Купата на България за мъже. 

10. Решението по точката не е публично. 

11. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет на основание Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки и чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: „Ъпгрейд на производствената система 

AVID и внедряване на система Central в БНТ” като утвърждава представения проект на 

документация за провеждане на обществената поръчка.  


