БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 25
от заседание проведено на 08.06.2017 година
1. Управителният съвет обсъди протокол №15 от 02.05.2017 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец април 2017 година на
излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция
„Информация“.
2. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „Международна
дейност, проекти и програми“ за участие на БНТ в проекта на EBU за детски телевизионни
игрални и документални филми, докладна записка от Изпълнителния директор и протокол
№16 от 19.05.2017 година от заседание на Бюджетна комисия по филмопроизводство,
Управителният съвет приема общ бюджет за реализация на документалния филм по
проекта на EBU на тема „Хайде да го направим“ с работно заглавие „До сърцето“ с
времетраене 15 минути, сценарист Румен Николов, режисьор Димитър Шарков, оператор
Константин Димитров, композитор Йоанна Петрова и изпълнителен продуцент Румен
Николов. Проектът се реализира на основание чл.18, ал.5 от Правилника за продуциране и
копродуциране на филми в БНТ.
3. Управителният съвет обсъди протокол №17 от 23.05.2017 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за реализация на игралната
копродукция „Снимка с Юки“ с времетраене 110 минути, сценаристи Димитър Стоянович
и Лъчезар Аврамов, режисьор Лъчезар Аврамов и изпълнителен продуцент филмова
компания „Чучков брадърс филм“ ООД с представител Борислав Чучков.
4. Във връзка с решение на УС, протокол №15/31.03.2017 година, т.4 за
предоставяне на 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, Управителният съвет обсъди протокол №18 от 23.05.2017
година на Бюджетната комисия по филмопроизводство с приложена справка за
произведените и финансово-приключени филми в посочения период и възлага на
и.д.Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“
съвместно с дирекция „Програма БНТ1“, дирекция „Правна“ и дирекция „Финансовостопанска“ да изготви цялостна справка по години, включваща заглавие, изпълнителен
продуцент/фирма, позиция/жанр, договор/анекс, дата на първо излъчване по договор,
финансово участие на БНТ и брой излъчвания на произведените игрални и документални
филми в условията на „копродукция“ и „предварителна откупка на права за излъчване
(присейл)“ в периода от 2000 година до 2016 година.
5. Решението по точката не е публично.
6. Управителният съвет обсъди предложение от ЕТ „Еди – Център за красота и
здраве – Емил Илиев“ 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“,
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 Международния джаз
фестивал – Банско`2017.
7. Управителният съвет обсъди предложение от „Мери Адвъртайзинг“ и становище
от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Програма

БНТ1“, 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 филм за Седемнадесетата „Модна
фиеста Албена`2017“.
8. Във връзка с писмо от алпиниста Боян Петров за промяна в параметрите на
партньорството свързано с проекта „Хималайска корона“ за изкачване на върхове над 8000
метра и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и Директора на
дирекция „Търговска“ за промяна в решение на УС, протокол №24/01.06.2016 година, т.12,
Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за излъчване по безжичен път
на три готови аудио-визуални произведения.
9. Решението по точката не е публично.
10. Във връзка с необходимостта от техническо обслужване и ремонт на
автомобилите от автопарка на БНТ и доклад от Директора на дирекция „Финансовостопанска” за стартиране на публично състезание, Управителният съвет на основание чл.7,
ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.29, ал.2 от
Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на обществени
поръчки в БНТ и чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за
провеждане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, поддържане и
ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ” и утвърждава
представеното техническо задание и проекта на документация за обществената поръчка.

