
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 40 

от заседание проведено на 27.06.2013 година 

 

1.1.  Управителният съвет обсъди протокол №11/07.06.2013 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец март 2013 

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

дирекция „Информация“. 

1.2.  Управителният съвет обсъди протокол №14/07.06.2013 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява сключване на анекс към 

договора за промоция и филмово разпространение на игралния филм „Отчуждение“ с 

изпълнителен продуцент филмова къща „Ред Карпет“ ООД. 

 1.3. Управителният съвет обсъди протокол №15/07.06.2013 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема копродуцентско дялово участие 

на БНТ в игралния проект „Концерт за оцелелите“ с основен копродуцент филмова 

компания „Синепаз“ ЕООД.  

 1.4. Управителният съвет обсъди протокол №16/07.06.2013 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява копродуцентско участие на 

БНТ, чрез предоставяне на архивни кадри в реализацията на документалния филм 

„Оркестър София“, с продуцент „Херос Вижън“ ЕООД.  

 2.1. Управителният съвет обсъди протокол №12/07.06.2013 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и приема предоставената справка за 

финансовото състояние на филмопроизводството в БНТ. Възлага на Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ да изготви обосновка за приоритетите във 

филмопроизводството за 2013 година. 

 2.2. Управителният съвет обсъди протокол №13/07.06.2013 година на 

Бюджетната комисия по филмопроизводство и одобрява сумите за финансово участие 

на БНТ в класираните продукции по позиция „копродукция за документален филм“, 

чрез предварителна откупка на права за използване на готовия продукт /присейл/“. 

 3. Управителният съвет обсъди протокол №13/20.06.2013 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява допълнителен бюджет за 

извънредната програма „Джулай Морнинг“. 

4. Управителният съвет одобрява летни програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ 

Свят“ за периода от 01.07.2013 година до 15.09.2013 година. 

 5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българска 

Федерация по лека атлетика за заснемане и излъчване на Балканско първенство по лека 

атлетика за мъже и жени, което ще се проведе на 27 и 28 юли 2013 година в град Стара 

Загора. 

 6. Управителният съвет, като отчита зрителския интерес към футболните срещи 

и факта, че БНТ притежава телевизионните права за излъчване на Световното футболно 

първенство през 2018 година, дава съгласие за присъединяване на БНТ към 

колективната оферта на Евровизия за придобиване на права за отразяване на срещите 

включени в пакета „ФИФА допълнителни събития 2015-2018“. 

 7. Управителният съвет поради липса на резерви в утвърдения бюджет на БНТ за 

2013 година за придобиване на права за отразяване на световни и европейски 

първенства, възлага на Директора на дирекция „Търговска“ и Главния продуцент на ПЦ 



„Спорт“ в срок от две седмици да проведат преговори с рекламодатели за покриване на 

всички разходи свързани с отразяването на Световното Гранд При по волейбол за жени. 

8. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с фирма „IEC in 

Sports“ за предоставяне на телевизионни права за отразяване на Световното първенство 

по лека атлетика и технически разходи по приемане на сигнала. 

9. Управителният съвет дава съгласие за допълване на решение на УС, протокол 

№67/21.11.2012 година, т.11 и сключване на  договор с „Аудиовидео Орфей“ ЕАД, като 

БНТ предоставя допълнителни кадри с обща продължителност от две минути, които да 

бъдат използвани в създаването на нова пълнометражна версия на документалния филм 

„Накаран да замлъкне – Георги Марков и убийството с чадър“ срещу правата за 

многократно излъчване на филма във всички програми на БНТ. 

 10. Управителният съвет  на основание чл.11, ал.1, т.14 от Правилника за 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за безвъзмездно излъчване на 2 клипа за 

превенция на горските пожари в периода от 20 юни до 30 октомври 2013 година и за 

изискванията към ловците по Закона за лова и опазване на дивеча, за предотвратяване 

на инциденти по време на ловните излети в периода от 1 август до 31 декември 2013 

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

условие, че не съдържат търговска информация, отговарят на посочените изисквания. 

 11. Управителният съвет  на основание чл.11, ал.1, т.14 от Правилника за 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за безвъзмездно излъчване на информационен 

клип за набиране на участници и клип за Международния музикален фестивал 

„Надмощие на духа“, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 

73, ал.1, при условие, че не съдържат търговска информация, отговарят на посочените 

изисквания. 

12. Управителният съвет приема изложените мотиви от директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ за сложността на телевизионната реализация на тетралогията 

„Пръстенът на нибелунга“ включващ оперите – „Рейнско злато“, „Валкюра“, „Зигфрид“ 

и „Залезът на боговете“ с общо времетраене около 15 часа и отклонява предложението 

на Софийската опера и балет за осъществяване на телевизионен запис.  

13. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата 

за безплатна публична прожекция, с образователна цел при условията на свободно 

ползване, съгласно чл.24, ал.1, т.8 и чл.93 от ЗАПСП на филмите „Съпребивание с 

културата на старите българи” и „Рикардо Пикио”  – произведени през 1991 година от 

СТФ „Екран”, с автори: сценарист и режисьор Константина Гуляшка, оператор Георги 

Ангелов. 

 14. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата 

за безплатна публична прожекция, с образователна цел на Къща музей „Панчо 

Владигеров” при условията на свободно ползване, съгласно чл.24 от ЗАПСП на части 

от 10 предавания от поредицата „Албум за пиано” и 25 предавания от поредицата 

„Ритуал и музика”. 

15. Управителният съвет одобрява БНТ да участва в проекта на EBU „Филмова 

седмица на Евровизия`2013“със филмови продукции: 

-  „Номер 1” – режисьор Атанас Христосков 

-  „Отчуждение“ – режисьор Милко Лазаров 

 16. Управителният съвет одобрява промяна на изпълнителния продуцент на 

игралния филм-дебют „Малко късмет за по-късно“, като определя нов изпълнителен 

продуцент в лицето на продуцентска къща „Фабрика“ ООД с представител Вера 

Шандел. 



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

№18/20.03.2013 година, т.14 и одобрява сключване на договор с „БГ САТ“ АД за 

подялба на разходите свързани с пренос на сигнал за излъчване на „Формула 1“. 

 18. Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договора с 

външния продуцент „Арт Уинар“ ЕООД за излъчване на 40 броя повторения на 

предаването „Без багаж“ през месеците юли и август 2013 година със спонсорски 

заставки. 

19. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл11, ал.1 т.8 от 

Правилника за дейността на УС, утвърждава допълнение в Общите условия за 

публикуване на реклама на уеб-сайтовете на БНТ. Настоящото допълнение влиза в сила 

от 01.07.2013 година. 

 20. Управителният съвет дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с 

предмет: „Ъпгрейд на наличната SNG – станция за работа с HD-сигнал и резервиране с 

втори канал“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на 

документация.  

21. Управителният съвет основание Правилника за организацията на дейността 

на УС на БНТ, Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на 4 броя HD сървъри Avid 

airspeed 5000 за Ingest апаратна и излъчващите комплекси на БНТ” и утвърждава 

представеното техническо задание и проекта на документация.  

22.1. Управителният съвет одобрява промяна в утвърдената инвестиционна 

програма на БНТ за 2013 година. 

22.2. Управителният съвет одобрява промяна в утвърдения План за извършване 

на дейности за преоборудване на БНТ към HD. 

22.3. Управителният съвет одобрява преработения План график на обществени 

поръчки за възлагане от БНТ през 2013 година. 

23. Управителният съвет във връзка с предложение за провеждане на процедура 

за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуга „Предаване на 

видеоинформация в реално време от мобилна станция посредством безжична мобилна 

мрежа за нуждите на „БНТ2“ (БНТ София, РТВЦ Благоевград, РТВЦ Варна, РТВЦ 

Пловдив и РТВЦ Русе)“ и предвид съществуващите технологии в БНТ, изисква 

становище от директора на дирекция „Техника и технологии” за необходимостта от 

услугата за пренос на данни посредством 4G мобилна мрежа.  

24. Управителният съвет приема за сведение предоставените финансови справки 

и отчети към 31.05.2013 година на основание чл.11 от Правилника за дейността на 

Управителният съвет на БНТ, като изисква информация за предприетите действия за 

събиране на наличните вземанията към 01.01.2013 година  и събиране на вземанията от 

рекламни агенции и директни рекламодатели. 

25. Управителният съвет на основание чл.11 от Правилника за дейността на 

Управителния съвет на БНТ приема за сведение предоставената информация за 

сключените договори, реализираното рекламно време, приходите от продажба на 

реклама и спонсорство, постигнатите рейтинги на излъчваните предавания в програма 

„БНТ1“ за месец април 2013 година. 

 26. Управителният съвет приема предоставения окончателен доклад №ОАУ 

03/2013 година за извършен одитен ангажимент за увереност относно състоянието на 

системите за финансово управление и контрол в Творчески дом на БНТ – Пампорово за 

периода от 01.01.2012 година до 31.12.2012 година и възлага на директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ да предприеме действия съгласно посочените срокове за 



изпълнение на дадените препоръки в доклада и в утвърдения от Генералния директор 

на БНТ - План за действие. 

27. Управителният съвет приема внесената „Концепция и икономическа 

обосновка за развитие на печатната база на Българската национална телевизия” и 

възлага на директора на дирекция „Административна“ да изготви необходимото 

техническо задание за обявяване на обществена поръчка за закупуване на 

полиграфически машини. 

28. Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на телевизионно време 

за безвъзмездно излъчване на клип с продължителност 30 секунди в периода от 27 юни 

до 31 юли 2013 година, който засяга успешната интеграция на граждани от трети 

страни сред българското общество, срещу безвъзмездно предоставяне на права за 

излъчване на 28 юни 2013 година в програма „БНТ1“, продуцирания от „ТТВИ” ЕООД 

филм „Усмивки за бъдещето” с времетраене 18 минути. 

 29. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и 

телевизията одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ – дирекция 

„Техника и технологии“, считано от 17.06.2013 година. 

 30. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и 

телевизията одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ - дирекция 

„БНТ Свят и региони”, дирекция „Публични комуникации”, дирекция „Финансово – 

стопанска”, служба “Трудова медицина“, дирекция „Техника и технологии”, дирекция 

„Информация”, считано от 17.06.2013 година. 

 31. Решението по точката не е публично. 

 32. Управителният съвет одобрява в системата за записване на разговорите да 

бъдат включени всички публични номера, публикувани в интернет страницата на БНТ 

www.bnt.bg и входящия/изходящ номер на БНТ 02 9444 999. 

33. Управителният съвет приема за сведение предоставеното обяснение от 

директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №38/12.06.2013 

година, т 3 за промяна в бланката „Становище по предложение за заснемане и 

излъчване на спортно събитие/извънредно телевизионно предаване” и с цел спазване на 

вътрешните процедури, изисква бланките да бъдат внесени за утвърждаване в 

Управителен съвет. 

 

 

http://www.bnt.bg/

