
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 35 

от заседание проведено на 10.08.2017 година 

 

1. Във връзка с решение на УС, протокол №51/03.11.2016 година, т.1, под т.3 за 

одобрение на протокол на Художествения съвет за документално и анимационно кино и 

утвърждаване финансирането на класираните филмови проекти по позиция „копродукция 

за анимационен филм”, Управителният съвет обсъди протокол №28/01.08.2017 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за реализация на 

пълнометражния анимационен филм „Меко казано“ с времетраене 75 минути и на 

телевизионен анимационен сериал „Меко казано“ – 12 епизода по 6 минути, сценарист 

Валери Петров, режисьор Анри Кулев, изпълнителен продуцент „Канцелария филм“ ООД 

с представител Светла Ганева.  

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 и докладна записка от Изпълнителния директор за 

разглеждане на протокол №29 от 01.08.2017 година на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство, Управителният съвет утвърждава реализацията на игралния филм с 

работно заглавие „Моля те, Нептуне!“ с времетраене 15 минути, сценарист Зора Нейкова, 

режисьор Петър Гайтанджиев, оператор Боян Манолов и изпълнителен продуцент Ралица 

Филипова.  

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Оберон радио Макс“ 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”, 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 официалната церемония за връчване на приза „Будител на 

годината 2017 година“, която ще се състои на 1 ноември 2017 година в Литературен клуб 

„Перото“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по волейбол, 

писма от фирма „Изида“ ООД за финансово подпомагане реализацията на волейболната 

среща между националните отбори по волейбол за мъже на България и Белгия и 

становище 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 

приятелска среща между националните отбори по волейбол за мъже на България и Белгия, 

която ще се състои на 12 август 2017 година в Двореца на спорта и културата в град Варна. 

5. Управителният съвет обсъди с писмо от „Ди Ен Кей Медия Груп“ ООД 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 три броя заснети концерти от Международния 

фестивал „Пирин фолк 2017“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от „Синелибри“ ЕООД 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.д.Директора на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна” и 

дава съгласие за медийно партньорство на Международния кино-литературен фестивал 

Синелибри, който ще се проведе от 11 до 22 октомври 2017 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Ротари клуб – София“ и 

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

„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство 

на националната кампания „Проект за намаляване броя на жертвите и ранените по 

пътищата на Република България“, организирана от Нов български университет, Главна 

дирекция „Национална полиция“ на МВР. 

8. Във връзка с писмо от Командира на националната гвардейска част с молба за 

излъчване на имиджов клип за приема на военнослужащи в Националната гвардейска част 

през 2017 година и становище 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.  

 9. Във връзка с писма от Дирекция „Спорт“ на община Варна и Българска младежка 

асоциация за плажни спортове с молба за предоставяне на телевизионно време за 

излъчване на имиджов клип за кампанията „Не на агресията“, която е насочена към 

превенция на агресивното поведение при младежите 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. 

 10. Във връзка с писмо от Изпълнителна агенция по горите с искане за 

предоставяне на телевизионно време за излъчване на два некомерсиални видеоклипове за 

превенция на горските пожари през летния сезон и за изискванията към ловците за 

предотвратяване на инциденти по време на ловните излети 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 видеоклипове по повод 

двете кампании, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, 

при условие, че не съдържат търговска информация и отговарят на посочените 

изисквания. 

 11. Във връзка с писмо от Областния управител на област Габрово за медийно 

партньорство на Националното честване на 140 години от боевете на връх Шипка и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция 

„Търговска”, 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 за популяризиране честванията на връх Шипка на 26 август 

2017 година, 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. 

12. Във връзка с писмо от Председателя на Български земеделски народен съюз с 

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

произведение от фонда на БНТ за отбелязване на 70-годишнината от екзекуцията на 



 

Никола Петков и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет 

дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция с 

некомерсиална цел в различни части на страната и в Европейския парламент на 

документалния филм „Враг №1 – Никола Д. Петков“, произведен през 1994 година с 

времетраене 56,40 минути и автори: сценарист и режисьор – Драголюб Гаджев и оператор 

– Николай Марков. 

Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва: 

- да получи съгласието на носителите на авторски права на аудио-визуалното 

произведение за целите на публичната прожекция; 

- да заплати техническите разходи по презаписа на филма, съгласно Правилника за 

набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ. 

13. Във връзка с писмо от Кмета на Община Рудозем с молба за предоставяне на 

права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ 

по време на празника на общината на 17 август 2017 година и становище от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава 

съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция с 

некомерсиална цел на игралния филм „Бартер“ с времетраене 97,11 минути и автори: 

сценаристи – Юрий Дачев и Атанас Киряков, режисьор – Атанас Киряков и оператор – 

Иван Тонев, копродукция между БНТ и „АРС Студио“ ООД. 

Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва: 

- да получи съгласието на копродуцента и носителите на авторски права на аудио-

визуалното произведение за целите на публичната прожекция; 

- да заплати техническите разходи по презаписа на филма, съгласно Правилника за 

набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ. 

 14. Във връзка с решение на УС, протокол №22/17.05.2017 година, т.15 за 

организиране на кампания „Да съхраним българския дух“ под надслов „Прозорец към 

Родината“ и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска“, Управителният 

съвет дава съгласие за партньорство с Асоциация „Българска книга“ свързано с реализация 

на кампанията. 

15. Управителният съвет приема за сведение изготвената справка от ПЦ 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ на изразходваните бюджетни 

разходи за продуцираните от БНТ сериали в периода от 2006 до 2016 година и изготвения 

сравнителен анализ от Директора на дирекция „Програма БНТ1“. 

16. Във връзка с писмо от Управителя на „Шуберт Мюзик Пъблишинг“ ООД да 

бъде копродуцент на заснетия от БНТ концерт на хор „Мистерията на българските 

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

дирекция „ТВ производство“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет 

след като се запозна с представените становища и с оглед, че БНТ е създала телевизионен 

продукт, с качествен за стандартите на телевизията звук не дава съгласие за промяна в 

сключения между БНТ и „Шуберт Мюзик Пъблишинг“ ООД договор. 

17. Във връзка с решение на УС, протокол №30/11.07.2017 година, т.2 за сключване 

на договор с Българската федерация по баскетбол за заснемане и излъчване на срещи от 

Националната баскетболна лига, срещи на националните баскетболни отбори – мъже и 

жени, срещи от турнира за „Купата на България“, както и „Мач на звездите“ и „Мач за 

суперкупата“ за сезони 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 година и докладна записка от 

Директора на дирекция „Търговска“ за проведени допълнителни преговори с Българска 

федерация по баскетбол, Управителният съвет дава съгласие за промяна в параметрите на 

договора. 

 18. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска“, 

Управителният съвет одобрява цени за 30 секунден рекламен клип, продуктово 



 

позициониране и лога във финалните надписи в телевизионния игрален сериал „Денят на 

бащата“. 

 19. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време, 

приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предаванията и 

изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец юни 2017 година. 

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

приключила открита процедура за избор на изпълнител и сключването на договор по 

обществена поръчка, организирана чрез открита процедура с предмет „Доставка на 

система за автоматизирано планиране, излъчване и отчет на програмите на БНТ (трафик 

система)“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за 

изпълнение с „Паралел България“ ООД. 

21. 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: "Вътрешно почистване на сградите, 

предоставени за управление на БНТ както следва: 1. Почистване на сгради в град София; 

2. Почистване на сграда на РТВЦ в град Пловдив; 3. Почистване на сграда на РТВЦ в град 

Русе; 4. Почистване на сграда на РТВЦ в град Благоевград; 5. Почистване на сграда на 

РТВЦ в град Варна" и одобрява предложения проект на документация.  

 22. Управителният съвет на основание чл. 62, т.12 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.7 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява 

длъжностна характеристика за длъжността „стажант репортер“  в направление „Сутрешен 

блок“, продуцентски център „Актуални програми“ в дирекция „Информация“. 

 


