БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 65
от заседание проведено на 07.10.2014 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №21/08.09.2014 година на Бюджетна
комисия по филмопроизводство и одобрява проекта за реализация на телевизионен
документален филм с работно заглавие „Антигона“ – филм портрет на режисьора Иван
Добчев, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Програма БНТ1“.
2.1. Управителният съвет обсъди протокол №22/25.09.2014 година на Бюджетна
комисия по филмопроизводство и одобрява проекта за реализация на документалната
филмова поредица „Забравените“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Програма
БНТ1“.
2.2. Управителният съвет обсъди протокол №23/25.09.2014 година на Бюджетна
комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец август и месец септември 2014
година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на
дирекция „Информация“.
3. Управителният съвет обсъди протокол №24/01.10.2014 година на Бюджетна
комисия по филмопроизводство и одобрява допълнителни маркетинг активности към
утвърдения общ маркетингов бюджет на телевизионния игрален сериал „На границата“ – 6
серии по 54 минути с изпълнителен продуцент „Инкомс Проджект“ ЕООД.
4. Управителният съвет обсъди протокол №13/01.10.2014 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и одобрява проектобюджет за съвместната продукция с работно
заглавие „Корабът Резос“ от поредицата „Непознатата земя“, проектобюджет за
реализация на документален филм за финала на фолклорното шоу „Надиграй ме“ и
проектобюджети свързани с реализацията на предавания за отразяване на „Парламентарни
избори 2014“.
5. Управителният съвет обсъди предложение от музикална компания „Силвър
Продакшънс“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на
дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 концерт „Силвия Кацарова – 40 години на сцена“, който ще се състои на
30.10.2014 година в Рейнбоу плаза.
6. Управителният съвет обсъди предложение от ТК „Мюзик“ и становище от
Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“,
и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”,
Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава
съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на коледен концерт „Теди
Кацарова и приятели – 20 години на сцена“, който ще се проведе на 27 ноември 2014
година в Централен военен клуб.
7. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус
Фирмус“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на
дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”,
и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и
Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и

излъчване на два концерта от цикъла „Концертмайсторите”, които ще се проведат на
13.10.2014 година и 07.11.2014 година в зала „България”.
8. Управителният съвет след като обсъди финансовите възможности на БНТ,
намалената субсидия за 2015 година и въпреки желанието на БНТ да популяризира
българската песен и българските изпълнители на престижната сцена на конкурса, взе
решение да бъде оттеглено участието на БНТ в Международния песенния конкурс на
Евровизия`2015.
9. Решението по точката не е публично.
10. Управителният съвет обсъди постъпило писмо от Изпълнителния директор на
Националното сдружение на общините с молба за предоставяне на програмно време за
излъчване на кратко изявление на Председателя на Управителният съвет на Националното
сдружение на общините по повод отбелязването на Деня на българската община и
становище от Директора на дирекция „Правна” и в съответствие с чл.52 от Закона за
радиото и телевизията не дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на програмно време
за излъчване на обръщение.
11. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на културата –
Конгресен център София ЕАД и докладна записка от Директора на дирекция „Програма
БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на
ХХVIII издание на „Киномания”, което ще се проведе от 13 до 27 ноември 2014 година.
12. Във връзка с решение на УС, протокол №60/23.09.2014 година, т.4 и докладна
записка на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ с приложена концепция и
протокол на Продуцентския съвет на дирекция „БНТ Свят и региони“ за реализация на
седмичната рубрика „Абсурдите с БНТ2“, Управителният съвет одобрява в програмната
схема на програма „БНТ2“ да бъде позиционирана рубриката „Абсурдите с БНТ2“ в сряда
от 21:30 часа, като първият брой да бъде планиран за излъчване на 15.10.2014 година.
13. Управителният съвет обсъди писмо от „Ню Бранд Тим“ ООД с молба за
предоставяне на права за безплатна публична прожекция на два филма от фонда на БНТ с
участието на Невена Коканова в рамките на организирания Първи фестивал на
театралното и филмово изкуство „Невена Коканова”, който ще се проведе от 17 до 19
октомври в град Дупница и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за
еднократна публична прожекция с некомерсиална цел на следните аудио-визуални
произведения от фонда на БНТ:
- „Горски хора“ – игрален филм, произведен през 1984 година, с времетраене 80
минути и автори: сценарист Иван Станев, режисьор Павел Павлов, оператор Иван
Варимезов и композитор Вили Казасян;
- „Знаци по пътя“ – телевизионен портрет, произведен през 2004 година, с
времетраене 55,04 минути и автори: сценаристи Атанас Свиленов и Павел Павлов,
режисьор Павел Павлов и оператор – Марин Карамфилов;
Ползвателят на аудиовизуалните произведение следва:
- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите
на прожекцията, чрез дружествата за колективно управление на права, като представи
доказателства за това на БНТ преди предоставяне на аудио-визуалното произведение;
- филмите да бъдат предоставени на DVD носител и БНТ да бъде обозначена като
продуцент по обичайния за това начин.
14. Управителният съвет приема представеният проектобюджет за 2015 година и
бюджетна прогноза за периода 2016 – 2017 година, с приведени параметри в съответствие
с изискванията на Министерство на финансите.
15. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за
организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за

назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 01 юли до 30
септември 2014 година.
16. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет за
изпълнения на решения на Управителен съвет на БНТ, отразени в протоколи от
№39/10.06.2014 година до протокол №57/10.09.2014 година и възлага на Началника на
отдел „Секретариат на УС“ да уведоми ръководителите на основни структурни звена в
БНТ, които имат неизпълнение на взети решения.
17. Управителният съвет приема предложението от Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони“ и на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и телевизията и във връзка
с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно списъка на
ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване на трудовия договор на
Мариета Фидосиева Костова на длъжност „главен продуцент“, направление „БНТ Свят“,
продуцентски център „БНТ Региони“, дирекция „БНТ Свят и региони“.

