
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 53 

от заседание проведено на 16.11.2016 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 игрално кино, сформиран със заповеди №РД-10-352/09.08.2016 година и №РД-10-

371/17.08.2016 година на Генералния директор на БНТ, Управителният съвет обсъди 

протокола на Художествения съвет за игрално кино на постъпили проекти от проведената 

конкурсна сесия по позиции: „копродукция за игрален филм” - без ограничение за жанр, 

тематика и продължителност и „предварителна откупка за игрален 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 

четвърто място по позиция „копродукция за игрален филм” – без ограничение за жанр, 

тематика и продължителност, в съответствие с класирането по позицията и необходимия 

финансов ресурс за реализация, както следва: 

 

- „Съвместимост“, продуцент „Арго филм” ЕООД - на първо място с 89,6 точки. 

Времетраене – 90 минути 

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 915 301 лева с финансово 

участие на БНТ в размер на 150 000 лева 

Сценаристи: Симеон Венциславов и Стефан Командарев 

Режисьор: Стефан Командарев 

 

- „Пастир” , продуцент „Провентус“ ЕООД - на второ място с 84,2 точки   

Времетраене – 136 минути 

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 1 781 174 лева с финансово 

участие на БНТ в размер на 280 000 лева 

Сценаристи: Милена Андонова и Невена Андонова 

Режисьор: Милена Андонова 

 

- „Януари” , продуцент „Портокал“ ООД - на трето място с 82,9 точки   

Времетраене – 90 минути 

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 791 933 лева с финансово 

участие на БНТ в размер на 140 875 лева 

Сценарист: Андрей Паунов 

Режисьор: Андрей Паунов 

 

- „Снимка с Юки” , продуцент „Чучков брадърс“ ООД - на четвърто място с 82,6 

точки   

Времетраене – 110 минути 

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 937 362 лева с финансово 

участие на БНТ в размер на 127 000 лева 

Сценаристи: Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов 

Режисьор: Лъчезар Аврамов 

 



 

1.2. Във връзка с писмено депозирано желание от „Арго филм” ЕООД, 

продуцент  на филмовия проект „Съвместимост“ и „Чучков брадърс“ ООД, продуцент на 

филмовия проект „Снимка с Юки” да участват за финансиране по позиция „копродукция 

за игрален филм”, Управителният съвет одобрява БНТ да участва финансово по позиция 

„предварителна откупка за игрален филм” – без ограничение за жанр, тематика и 

продължителност, в следните проекти: 

- „Бащата” , продуцент „Абраксас филм“ ООД - на второ място с 87,0 точки   

Времетраене – 90 минути 

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 300 000 лева 

Сценаристи: Петър Вълчанов и Кристина Грозева 

Режисьори: Петър Вълчанов и Кристина Грозева 

 

- „Радиограмофон” , продуцент „Менклипс“ ЕООД - на четвърто място с 81,0 точки   

Времетраене – 90 минути 

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 535 633 лева 

Сценарист: Рузие Хасанова 

Режисьор: Рузие Хасанова 

 

- „Асансьор за пациенти” , продуцент „Клас Филм“ - на пето място с 80,4 точки   

Времетраене – 87 минути 

Предложен предварителен общ бюджет в размер на 428 543 лева 

Сценарист: Иглика Трифонова 

Режисьор: Иглика Трифонова 

1.3. Решение за окончателното финансово участие на БНТ в реализацията на 

класираните проекти ще бъде взето 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. 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 „Принцовете на романтизма“, който ще 

се състои на 01.12.2016 година в зала „България“. 

3. 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 „Да вкусим небесните радости“, който 

ще се състои на 08.12.2016 година в зала „България“. 

4. 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 Новогодишен концерт, който ще се състои на 29.12.2016 

година в зала „България“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония 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 концертни програми от сезон 2016/2017 година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Главния секретар на св.Синод 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 Тържествен концерт по повод 1100 години от успението на св. 

Климент Охридски, който ще се състои на 25.11.2016 година в зала „България“. 

 7. Във връзка с предложение от Кристина Грозева и Петър Вълчанов – продуценти и 

режисьори на международната игрална копродукция „Слава“ за излъчване на рекламен 

трейлър с продължителност 30 секунди за промотиране на филма за киноразпространение 

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

„Търговска“, Управителният съвет с оглед обстоятелството, че БНТ е копродуцент на 

филма чрез предварителна откупка на права за използване на готовия продукт дава 

съгласие за промотиране на филма „Слава“, 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. 

 8. Във връзка писмо от Изпълнителния директор на Националния дворец на 

културата – Конгресен център София ЕАД с молба за предоставяне на право за публична 

прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирана 

дискусия „Българският съвременен танц през 90-те“, която ще се проведе на 21.11.2016 

година и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава 

съгласие за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на предаването 

„Амарант данс студио“ – произведено през 1993 година, с времетраене 26,40 минути и 

автори: режисьор Моника Якимова.  

 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 

предаването; 

 - 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. 

 - по време на прожекцията, БНТ да бъде обозначена като продуцент по обичайния 

за това начин. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на децата 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 цирков ретро-шоу спектакъл „Панаири“, който ще се състои 

на 21.11.2016 година. 

 10. Управителният съвет приема за сведение окончателен доклад №ОАУ 08/2016 

година за извършен одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението на 

препоръките при извършен одит на състоянието на вътрешния контрол в РТВЦ Русе за 

периода от 01.01.2013 година до 31.12.2013 година (ОУА 03/2014). 

 


