БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 51
от заседание проведено на 03.11.2016 година
1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с
предложение за одобрение на протокола от проведено заседание на Художествения съвет
за документално и анимационно кино, сформиран със заповед №РД-10-352/09.08.2016
година на Генералния директор на БНТ, Управителният съвет обсъди протокола на
Художествения съвет за документално и анимационно кино по постъпили проекти на
проведената конкурсна сесия по позиции: „копродукция за документален филм” - без
ограничение за жанр, тематика и продължителност, „копродукция за анимационен филм” без ограничение за жанр, тематика и продължителност и „предварителна откупка за
документален филм” – до три проекта, без ограничение за жанр, тематика и
продължителност и на основание чл.35 от Правилника за реда и условията на
организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ, взе
следните решения:
1.1. Одобрява да бъдат пуснати в производство класираните проекти от първо до
трето място по позиция „копродукция за документален филм” – без ограничение за жанр,
тематика и продължителност, както следва:
- „Любен и Елена“, продуцент „Агитпроп” ООД - на първо място с 87,5 точки.
Времетраене – 54 минути
Сценарист: Ели Йонова
Режисьор: Ели Йонова
- „Без телевизор” , продуцент „Арс Диджитал“ ООД - на второ място с 76,9 точки
Времетраене – 54 минути
Сценарист: Геновева Димитрова
Режисьор: Станислава Калчева
- „Двата слона и тревата” , продуцент „Б плюс филм“ ЕООД - на трето място с 76,7
точки
Времетраене – 54 минути
Сценарист: Николай Проданов
Режисьор: Ралица Димитрова
1.2. Одобрява да бъдат пуснати в производство класираните проекти от първо до
трето място по позиция „предварителна откупка за документален филм” – без ограничение
за жанр, тематика и продължителност, както следва:
- „Граница”, продуцент „Соул Фууд” ЕООД - на първо място с 89,4 точки.
Времетраене – 54 минути
Сценарист: Тонислав Христов
Режисьор: Тонислав Христов
- „Колелото Балкански”, продуцент „Нике-И” ЕООД - на второ място с 80,0 точки.
Времетраене – 54 минути
Сценаристи: Исак Гозес и Илия Костов
Режисьор: Илия Костов
- „Железницата на Ной”, продуцент „Б плюс филм” ЕООД - на трето място с 79,9
точки.
Времетраене – 54 минути
Предложен предварителен общ бюджет в размер на 62 109,95 лева.
Сценарист: Мария Ландова
Режисьор: Ралица Димитрова

1.3. Одобрява да бъдат пуснати в производство класираните проекти на първо и
второ място по позиция „копродукция за анимационен филм”, с оглед минимална разлика
в получените оценки на двата проекта, както и размера на финансовото участие от страна
на БНТ за час програма, както следва:
- „Златната ябълка”, продуцент Елена Рапонджиева - на първо място с 83,8 точки.
Времетраене – 12 минути
Сценаристи: Димитър Петров и Елена Рапонджиева
Режисьор: Димитър Петров
- „Меко казано”, продуцент „Канцелария филм“ ООД на второ място с 83,3 точки.
Времетраене – 12 епизода по 6 минути или общо 72 минути
Сценарист: Валери Петров
Режисьор: Анри Кулев
1.4. Решение за окончателното финансово участие на БНТ в реализацията на
класираните проекти да бъде след разглеждане и приемане от Бюджетната комисия по
филмопроизводство на окомплектованата документация, съгласно изискванията на
Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на български
телевизионни филми в БНТ и съобразно готовността за реализация на всеки отделен
проект.
2. Във връзка с протокол от проведено заседание на 25.03.2016 година на
Програмния съвет за кино на БНТ с предложение за програмната необходимост от
телевизионно филмово производство за периода 2016 – 2017 година и докладна записка от
Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава съгласие за
обявяване на втора редовна конкурсна сесия за продуциране на българска телевизионна
филмова продукция, съгласно чл. 19, ал.1, т.1 от Правилника за реда и условия за
продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия за филмови
проекти, със следните програмни позиции:
- „телевизионен игрален пълнометражен филм” – 85 минути, без ограничение за
жанр и тематика;
- „телевизионен игрален филм - дебют” – 54 минути, без ограничение за жанр и
тематика;
- „детски игрален сериал” - 8 - 12 епизода по 54 минути;
- „телевизионен игрален сериал“ – 8 - 12 епизода по 54 минути, без ограничение на
жанр и тематика – европейска международна копродукция, като чуждестранното
финансово участие да бъде поне 50% от предварителния бюджет за реализация на
филмовия проект.
Срок за подаване на документи за участие в конкурсната сесия от 10.11.2016 година
до 15.01.2017 година, включително.
3. Управителният съвет обсъди протокол №17 от 26 октомври 2016 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и приема проектобюджет за реализация на извънредно предаване
с работно заглавие „Закъснелият паметник“, преразглеждане на утвърдения бюджет за
реализация на новогодишното предаване „Децата на България са супер!“, проектобюджет
за реализация на два броя диспути за частични местни избори в район Младост в град
София, проектобюджети на предавания предвидени за излъчване по време на кампанията
и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и на
национален референдум с въпроси „Подкрепяте ли народните представители да се избират
с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли
въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли
годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и
коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните
парламентарни избори?“ на 6 ноември 2016 година.

4. Управителният съвет обсъди предложение от Ректора на Национална музикална
академия „проф.Панчо Владигеров“ и становища 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 юбилеен концерт на
Националната музикална академия, по повод 95 години от създаването й, който ще се
състои на 05.12.2016 година в концертната зала НМУ „Панчо Владигеров“.
5. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и
становища 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”, 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 симфоничен концерт „OPERA BUFFA“, който ще се състои на
10.11.2016 година в зала „България“.
6. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония за
дългосрочно медийно партньорство за сезон 2016-2017 година и становище от Директора
на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”,
и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия”
и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на годишен договор за
медийно партньорство за периода от месец октомври 2016 година до месец юни 2017
година.
7. Във връзка с решение на УС, протокол №49/21.10.2016 година, т.4 за медийно
партньорство на кампанията „Моември“, писмо от ДКАРЦ „Хил Клиник“ ЕАД и докладна
записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие за
допълване на решението, като БНТ предоставя телевизионно време за излъчване на клип
за популяризиране на кампанията „Моември“.
8. Във връзка писмо от „Монди Стамболийски“ ЕАД с молба за предоставяне на
право за публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време
на коледните празници пред служителите на предприятието и становище от Директора на
дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на
права за безплатна публична прожекция на документалния филм „Мост към Кристо“ –
произведен през 2016 година, с времетраене 36,24 минути и автори: режисьор Любомир
Печев, сценарист Евгения Атанасова-Тенева и оператор Недялко Данов.
Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:
- да получи съгласието на носителите на авторски права на аудио-визуалното
произведение за целите на публичната му прожекция, като декларациите за съгласие
следва да бъдат депозирани в отдел „Фондови център“ преди предоставянето на филма;
- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалното
произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на
материалите от телевизионни архив на БНТ.
9. Във връзка писмо от Община Варна с молба за предоставяне на право за
публична прожекция в Градската художествена галерия в град Варна на аудио-визуално
произведение от фонда на БНТ и становище от Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права за безплатна
публична прожекция на документалния филм „Мост към Кристо“ – произведен през 2016
година, с времетраене 36,24 минути и автори: режисьор Любомир Печев, сценарист
Евгения Атанасова-Тенева и оператор Недялко Данов.

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:
- да получи съгласието на носителите на авторски права на аудио-визуалното
произведение за целите на публичната му прожекция, като декларациите за съгласие
следва да бъдат депозирани в отдел „Фондови център“ преди предоставянето на филма;
- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалното
произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на
материалите от телевизионни архив на БНТ.
10. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската опера и балет и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Търговска и Директора на дирекция
„Правна” и дава съгласие за сключване на годишен договор за медийно партньорство на
музикално-сценичните спектакли за сезон 2016/2017 година.
11. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от
и.д.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 септември
2016 година.
12. Управителният съвет обсъди протокол №18 от 3 ноември 2016 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и приема проектобюджети за реализация на предавания
предвидени за излъчване по време на кампанията и провеждането на изборите за
президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум с въпроси
„Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна
система с абсолютно мнозинство в два тура?“, „Подкрепяте ли въвеждането на
задължително гласуване на изборите и референдумите?“ и „Подкрепяте ли годишната
държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да
бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“
на 6 ноември 2016 година на ПЦ „БНТ Региони“.
13. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава
съгласие за продължаване на договора с независимия продуцент ПК „Еф Хикс Камера”
ЕООД за закупуване на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно”, реализирано в два
модула – „Бързо, лесно, вкусно - Рецепта за деня“ с времетраене до 7 минути и „Животът е
вкусен“ с времетраене до 54 минути за срок от една година, считано от 31.12.2016 година.
14. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и одобрява цена за 30 секунден рекламен клип и пакетно предложение към
рекламодатели при повторение на предаването „Супер промяна“ по програма „БНТ HD“ в
часовия пояс 22:30 – 24:00 часа.
15. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и одобрява цени за 30 секунден рекламен клип и обемни отстъпки при
излъчване на зимни спортове - сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скок, биатлон,
фигурно пързаляне и шорт трек в програмите на БНТ.
16. Във връзка с писмо от Председателя на българското дружество по неврология с
молба за излъчване на информационен клип за кампанията за борба с инсулта и становище
от и.д.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 излъчване на информационен клип за
кампанията, 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.
17. Управителният съвет обсъди предложение от „Бранд Медия България“ 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 церемонията по връчване на наградите „Кмет на годината
2016“, която ще се проведе на 16 ноември 2016 година в хотел „Маринела“.
18. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и
становища 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”, 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 симфоничния концерт „Неродена мома“, който ще се състои
на 13.11.2016 година в зала „България“.
19. Управителният съвет обсъди докладна записка от Калчо Петков – ръководител
на РТВЦ Русе по предложение от Иван Кюрчиев - инпресарио 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
с „Дунав концерт“ ЕООД за заснемане и излъчване на концерт на квартет INCANTO,
който ще се състои на 12.11.2016 година.
20. Във връзка с 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 студийното осветление в Апаратно-студийните комплекси” и утвърждава
представеното техническо задание и проекта на документация за провеждане на
процедурата.
21. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” и 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 Открит паркинг за 87 автомобила и кабина за
охрана, част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за
управление на БНТ, находящ се в град София, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111.

