
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от заседание проведено на 17.08.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и одобрява програмна схема на „БНТ1“, считано от 12.09.2016 година 

до влизане в сила на лятната програмна схема за 2017 година. 

 2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на анекси към договорите за закупуване 

на външните телевизионни предавания, създадени от независими продуценти и съвместни 

продукции при запазване на действащите условия по договорите за срок от 12.09.2016 

година до влизане на лятната програмна схема за 2017 година. 

3.1. Управителният съвет обсъди протокол №23/30.06.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема общ бюджет за реализация на игралната 

филмова новела „Нарисувани писма“ с времетраене 15 минути, сценарист Румен Николов, 

режисьор Димитър Шарков и оператор Димитър Митов, съгласно чл.18, ал.5 от 

Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ. 

3.2. Управителният съвет обсъди протокол №26/30.06.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява общ бюджет за реализация на късометражния 

игрален филм „Първата книга на въздухоплаването“ с времетраене 15 минути, сценарист и 

режисьор Борис Николов и продуцент „Солент филм“ ЕООД с представител Александър 

Партулов. Проектът да се реализира в условията на копродукция с финансово участие на 

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, Българската национална телевизия, 

„Ню Бояна Филм Студиос“ и собствена инвестиция на „Солент филм“ ЕООД. 

3.3. Управителният съвет обсъди протокол №27/30.06.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява общ бюджет за реализация на игрален филм 

„Котка в стената“ с времетраене 27 минути, сценарист и режисьор Мина Милева, 

изпълнителен продуцент „Активист 38“ ООД с представител Весела Казакова. Проектът 

да се реализира в условията на копродукция с участие на английската продуцентска 

компания „Гласхед Лимитед“. 

3.4. Управителният съвет обсъди протокол №28/27.07.2016 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджети за реализация на документалните 

филми -„Канадският милиардер от село Горно Абланово” – РТВЦ Русе с времетраене 54 

минути, „Да уловиш вятъра” - РТВЦ Варна с времетраене 27 минути и „Да преодолееш 

природата” – РТВЦ Варна с времетраене 27 минути, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „БНТ Свят и региони”, съгласно  Раздел № ІV- Специфични правила за 

реализация вътрешно телевизионно филмопроизводство от Правилника за реда и 

условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ. 

3.5. Управителният съвет обсъди протокол №29 на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приема отчета за месец юли 2016 година на излъчените филми от 

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

 4. Управителният съвет обсъди предложение от „БАЛПЕКС” 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”, и.д.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 по награждаването във второто 



 

издание на инициативата „Награди за принос в развитието на инфраструктурата на 

България 2016 – 2017 година“, които ще се състоят на 21.02.2017 година. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „БГ Мюзик Къмпани“ 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”, и.д.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 три концерта от националното турне „Вечните песни на 

България“, с период на провеждане от 1 юни до 20 ноември 2016 година в над 50 града в 

България. 

6.  Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Дар“ 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”, и.д.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 проекта „Симфонични игри“, който ще се проведе на 

20.09.2016 година в зала „България“. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от „Филмарк“ 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”, и.д.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 два игрални филма - „Докато Ая спеше“ и „Лов на 

дребни хищници“. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „БГ Оупън Асарел“ 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“, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“, и.д.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 Втория международен турнир по тенис на маса „ASAREL, 

Bulgaria Open“, който ще се проведе от 24 до 28 август 2016 година в град Панагюрище. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Българска търговско-промишлена 

палата и становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1”, и.д. Директора на дирекция „Търговска”, и.д.Директора на 

дирекция „Информация” и и.д.Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия” и дава 

съгласие за медийно партньорство на събития до края на 2016 година. 

 10. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ за излъчване на 30 секунден клип 

разпространен от EBU, АСТ и EGTA по повод отбелязване на Световния ден на 

телевизията - 21 ноември и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

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

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и и.д.Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“ и дава съгласие за присъединяване на БНТ към инициативата. 

 11. Във връзка с писма от „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД с приложени нови 

версии на сценариите от 1-ви до 3-ти епизод за реализация на проект за интернет сериал с 



 

работно заглавие „Мъртва зона“ (DEAD END) и становища от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д.Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – 

Студия „Екран“, Управителният съвет след като обсъди изразените становищата не дава 

съгласие за реализация и участие на БНТ в проекта за интернет сериал с работно заглавие 

„Мъртва зона“ (DEAD END). 

12. Във връзка с писмо от „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД и докладна записка от 

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

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

решение на УС, протокол №31/07.07.2016 година, т.3 за разпределение на рекламни 

приходи от предаването „Без прикритие“ в интернет простанството и ефира на БНТ.  

13. Решението по точката не е публично. 

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

стопанска“ Управителният съвет дава съгласие да бъде допълнено решение на УС, 

протокол №37/03.08.2016 година, т.2, като включената нова дейност „режисьор“ в 

бюджета на информационната емисия „България 19:30“ за реализация на 10 емисии от 

всеки календарен месец да бъде в сила от третото тримесечие на 2016 година.  

15. Във връзка с решение на Управителния съвет, протокол №27/14.06.2016 година, 

точка 9 и предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 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: „Подмяна на студийно 

осветление в Апаратно-студийните комплекси” и утвърждава представеното техническо 

задание и проекта на документация за провеждане на процедурата.  

 16. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява подписване на окончателен протокол за приключване на 

финансовите взаимоотношения между БНТ и „Нова Бродкастинг груп“ АД. 

 


