БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 68
от заседание проведено на 21.10.2014 година

1. Управителният съвет след като обсъди предложението от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и финансовите възможности за продуциране на българска телевизионна
филмова продукция и в съответствие с чл. 19, ал.1 от Правилника за реда и условия за
продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия дава
съгласие за обявяване от 3 ноември 2014 година на конкурсна сесия в два етапа, със
следните програмни позиции:
Първи етап:
- „копродукция за игрален филм” - без ограничение за жанр, тематика и
продължителност;
- „предварителна откупка за игрален филм” - без ограничение за жанр, тематика и
продължителност;
- „копродукция за документален филм” - без ограничение за жанр, тематика и
продължителност.
Срок за подаване на документи за участие в първия етап на конкурсната сесия е
един месец след обявяването й.
Втори етап:
„телевизионен игрален филм” – пълнометражен 85 минути, без ограничения на
жанр и тематика, финансов бюджет до 280 000 лева без включен ДДС;
- „телевизионен сериал” – 6 епизода по 54 минути, без ограничение за жанр и
тематика, финансов бюджет до 900 000 лева без включен ДДС;
- „дебют игрален филм” - 27 минути, без ограничения на жанр и тематика,
финансов бюджет до 72 000 лева без включен ДДС;
- „късометражен телевизионен игрален филм” – до 15 минути, без ограничение за
жанр и тематика, финансовият бюджет ще бъде определен въз основа на
времетраенето на проекта.
Срок за подаване на документи за участие във втория етап на конкурсната сесия е
три месеца след обявяването й.
Обявените финансови средства за всяка една позиция са примерни. Окончателните
разходи за реализация на проектите ще бъдат приети от Бюджетната комисия по
филмопроизводство и одобрени от Управителния съвет на БНТ.
2. Управителният съвет обсъди становище от Директора на дирекция „Правна“ и
предложение от Българското национално радио и дава съгласие за сключване на договор
за заснемане и излъчване на 10 броя концерти от новия сезон на Симфоничния оркестър на
БНР.
3. Управителният съвет обсъди допълнително писмо от „Бранд Медия България“ ,
докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и във връзка с решение на
УС, протокол №62/29.09.2014 година, т.3 дава съгласие за промяна в предоставеното
телевизионно време за излъчване на имиджови клипове за наградите „Кмет на годината“.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Старт“ и становища от
Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и
и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие БНТ да бъде медиен партньор на
коледен концерт „Небесна нота“ и изложба „Четирите годишни времена“ с участието на
деца и младежи с увреждания.

5. Управителният съвет обсъди писмо от Гражданска инициатива „25 години свободна

България“ с предложение за излъчване на клип за популяризиране на инициативата и
докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на
дирекция „Търговска“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и
дейността на УС дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на
клип за популяризиране на инициативата.
6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„Международна дейност, проекти и програми“ с информация за отправена покана за
организиране от БНТ на срещата на Изпълнителното бюро и Европейския борд на
СИРКОМ през месец ноември 2015 година и Годишната конференция на организацията
през 2016 година и дава съгласие да бъде представена кандидатурата на БНТ за домакин
на двете срещи на организацията.
7. Управителният съвет приема за сведение докладна записка от и.д.Директора на
дирекция „Търговска“ относно искана промяна в часовете на излъчване на тв пазарите в
програмната схема на „БНТ1“ за периода до 31.01.2015 година. След изтичане на
действащите договори с клиенти за закупуване на телевизионно време за излъчване на
телепазарни прозорци и на базата на изготвен анализ да бъде направено предложение за
конкретни позиции в програмната схема на „БНТ1“ след тази дата.
8. Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените
поръчки, влязъл в сила от 01.10.2014 година и предложение на Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“, и становища от Директора на дирекция „Правна“, и Директора на
дирекция „Вътрешен одит“ по представения проект, Управителният съвет на основание
чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на
Управителния съвет на БНТ утвърждава Вътрешни правила за планиране, провеждане и
възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за
обществени поръчки в БНТ и Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача
в БНТ.
Настоящите правила влизат в сила от 1 октомври 2014 година.
9. Управителният съвет приема за сведение предоставения окончателен доклад
№ОАУ 05/2014 г. за извършен одитен ангажимент за увереност относно формиране,
разпределение и разходване на фонд СБКО за периода от 01.01.2013 година до 31.12.2013
година и възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на
дирекция „Правна“ да предприемат съответните действия за изпълнение на препоръките
дадени в окончателния доклад за подобряване на процеса на формиране, разпределение и
разходване на фонд СБКО.
Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ да
внесе за утвърждаване от Генералния директор на БНТ План за действие за изпълнение на
дадените препоръки в окончателния доклад №ОАУ 05/2014 г.
10. Решението по точката не е публично.
11. Решението по точката не е публично.

