
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от заседание проведено на 21.07.2017 година 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №21 от 06.07.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец май 2017 година на излъчените 

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

2. Управителният съвет обсъди протокол №22 от 06.07.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец юни 2017 година на излъчените 

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

3. Управителният съвет обсъди протокол №23/06.07.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема бюджет за създаване на сценарий за детския 

игрален сериал с работно заглавие „Островът“, 8 епизода по 54 минути и отстъпване на 

авторски права за неговото използване със сценарен екип: Симеон Шварц, Пламена 

Велковска, Сабина Иванова, режисьори Милко Лазаров, Милена Андонова, Кристина 

Гразева и Петър Вълчанов и изпълнителен продуцент „Ред Карпет“ ЕООД с представител 

Веселка Кирякова. 

 4. Управителният съвет обсъди протокол №24/06.07.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема бюджет за създаване на сценарий за детския 

игрален сериал с работно заглавие „Румбата, аз и Роналдо“, 8 епизода по 54 минути и 

отстъпване на авторски права за неговото използване със сценарен екип: Александър 

Чобанов, Христина Апостолова, Владимир Полеганов и Емил Марков, режисьори 

Станислав Тодоров-Роги и Александър Косев и изпълнителен продуцент „Дрийм Тийм 

Филмс“ ООД с представители Евтим Милошев, Габриел Георгиев и Иван Спасов. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №25/06.07.2017 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет и финансовото участие на БНТ за 

предварителна откупка на права за излъчване на игрален филм (присейл) „Бащата“ с 

времетраене 90 минути, сценаристи и режисьори Петър Вълчанов и Кристина Грозева, 

изпълнителен продуцент филмова къща „Абраксас филм“ ООД с представител Кристина 

Грозева.  

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Фреш Продакшън“ ЕООД за 

сключване на договор за отстъпено право за излъчване на 10 броя от магазинното 

предаване „Пътеки“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1” и 

Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за 

отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Европейската асоциация на 

фолклорните фестивали - ЕАФФ за излъчване на обзорен филм за VII Световен 

шампионат по фолклор World folk 2017 година 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 „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 

готово аудио-визуално произведение. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Нов български университет 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 Гала концерт на майсторския клас на Райна Кабаиванска, 

който ще се състои на 24.09.2017 година в Софийската опера и балет. 

9. Управителният съвет обсъди писмо от Кирил Икономов, продуцент за отстъпване 

на право за излъчване на концерт на Мая Нешкова за премиерата на новия й албум „Само 

с любов“ 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 „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 готово аудио-визуално 

произведение. 

10. Управителният съвет предложение от Изпълнителна агенция „Национален 

филмов център“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Търговска” и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство на 35-то издание на фестивала на българския игрален филм „Златна роза 

2017”, който ще се проведе в периода от 30 септември до 8 октомври 2017 година в град 

Варна и 23-то издание на фестивала за българско документално и анимационно кино 

„Златен ритон”, който ще се проведе в периода от 16 до 22 декември 2017 година в град 

Пловдив. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от „НДК – Конгресен център София” 

ЕАД – клон Варна и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора 

на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора 

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

Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на ХХV 

издание на Международен филмов фестивал „Любовта е лудост”, който ще се проведе от 

25 август до 3 септември 2017 година. 

 12. Във връзка с предложение от Министерство на вътрешните работи за излъчване 

на клип за кампанията „Безопасност на движението“ през летния сезон 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 предоставяне на телевизионно време 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. 

 13. Във връзка с предложение от Фондация „За Нашите Деца“ за медийно 

партньорство на кампанията „Коледа по никое време“, която има за цел да стимулира 

българите да даряват редовно за социални каузи 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 

предоставяне на телевизионно време 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. 

14. Управителният съвет обсъди писмо от Управителя на Сити Марк ООД с молба 

за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално 

произведение от фонда на БНТ за отбелязване на 100-годишнината от създаването на 

морска авиобаза „Чайка“ и становище от Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие 

за предоставяне на правата за публична прожекция с некомерсиална цел в Сити Марк Арт 

Център на документалния филм „Водохвърчилната станция България“ от рубриката „В 

кадър“, произведен през 2016 година с времетраене 27,53 минути и автори: сценарист – 

Матей Тодоров, режисьор – Людмил Колев, оператори – Виолин Палейков и Николай 

Добрев. 



 

15. Във връзка с писмо от Сдружение „Лъвско сърце“ за промяна в срока на 

предоставените права за излъчване на документалния филм "Цената на мечтата", поради 

обстоятелството, че правата са предоставени на Сдружение „Лъвско сърце“ от Never 

Stopping Productions в рамките на една година и допусната техническа грешка при 

попълване на бланката за права и ограничения и докладна записка от Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в 

решение на УС, протокол №29/06.07.2017 година, т.4, като одобрява предоставените на 

БНТ от Сдружение „Лъвско сърце“ изключителните права за излъчване на документалния 

филм "Цената на мечтата" в програмите на БНТ да бъдат за едно излъчване и две 

повторения и за срок от 1 (една) година. 

16. Решението по точката не е публично. 

17. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“ за допусната техническа грешка в предложението за сключване на договор с 

Международната федерация по гимнастика за придобиване на медийни права за 

отразяване на Световното първенство по художествена гимнастика – отборно и 

индивидуално, което ще се проведе от 29 август до 30 септември 2017 година в Песаро, 

Италия, Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№29/06.07.2017 година, т.5, като одобрява договора да бъде със срок до 31 декември 2017 

година. 

18. Управителният съвет обсъди писмо от „Медия плюс Адвъртайзинг Ейджънси“ 

ЕООД за целево финансиране реализацията на осми сезон на танцовото шоу „Надиграй 

ме“ от техния клиент „Зора М.М.С.“ и докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие част от сумата да 

бъде използвана за финансиране на проекта „Надиграй ме“. 

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

стопанска” с предложение за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване 

под наем на част от недвижим имот, Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от 

Закона за радиото и телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната 

собственост и чл.13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 

дава съгласие за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 

недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на БНТ - 

помещения №№201 и 202А в Административно-диспечерски блок в НРТЦ, 

бул.“Цариградско шосе“ №111. 

20. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и в съответствие с чл.7, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и 

дейността на Управителния съвет на БНТ приема представения Отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на БНТ към 30.06.2017 година.  

 21. Във връзка с предложение от Българска федерация по волейбол за заснемане и 

излъчване на полуфиналните срещи и финала на 28 и 29 юли 2017 година от Европейското 

първенство по волейбол за девойки до 16 години и докладна записка от и.д.Директор на 

дирекция „Информация“, Ръководителя на направление „БНТ HD“ и и.д.Директор на 

дирекция „ТВ производство“, Управителният съвет обсъди изложените мотиви в 

докладната записка и с оглед, че програмата на спортния канал „БНТ HD“ е вече обявена и 

има предварително заложени преки спортни предавания, няма налични свободни 

технически мощности за изработка на международен телевизионен сигнал, каквито са 

изискванията на Европейската конфедерация по волейбол и необходимостта от наемане на 

оператори на хонорар, поради ползване на летните отпуски не дава съгласие за сключване 

на договор с Българската федерация по волейбол.  

22. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени от протокол №21/10.05.2017 година до протокол №30/11.07.2017 

година. 


