
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 71 

от заседание проведено на 05.12.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №22/28.11.2013 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ, докладна записка от Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ и изложените мотиви на Продуцентския съвет на програма 

„БНТ1“ и одобрява концепцията и коригиран бюджет за реализация на форматното 

телевизионно шоу „Най-хубавите години от нашия живот”. Управителният съвет изисква 

от дирекция „Търговска“ да проведе преговори с рекламни агенции и рекламодатели за 

осигуряване на допълнителни приходи за БНТ, които да покрият разходите по 

реализация на формата, както и сключване на бартерни договори с цел облекчаване на 

ефективните плащания по бюджета. 

2. Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ1” за периода от 

23.12.2013 година до 05.01.2014 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Джей Пи Мюзик“ и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директор 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 концерт „Ние 

избрахме музиката”, който ще се проведе на 09.12.2013 година в зала 1 на НДК. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на културата – 

Конгресен център“ – София ЕАД и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”, Директор 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 за заснемане и излъчване на празничен 

новогодишен концерт „Приказки от романтизма“ с участието на Фестивалния 

симфоничен оркестър под диригентството на Емил Табаков, който ще се проведе на 

01.01.2014 година в зала 1 на НДК. 

5. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и с оглед спазване на бюджетната рамка при създаването на български 

телевизионни филми и поетите финансови ангажименти, приема приоритетно да се 

реализират и финансират следните филмови проекти през 2014 година: 

- „Под прикритие“ – четвърти сезон (с утвърден бюджет, планиран за 

излъчване през месец януари 2014 година); 

- „На границата“ – игрален сериал - 6 епизода (с утвърден бюджет, планиран 

за излъчване през есента на 2014 година, във връзка с европейското честване 

на годишнината от Първата световна война); 

- „Ескейп“ – нов сезонен сериал - 12 епизода на младежка тематика (с одобрен 

бюджет за предподготовка и представен бюджет за реализация); 

- „Концерт на оцелелите“ – игрален филм; 

- „Лъжесвидетелят“ – игрален филм, одобрен от Бюджетната комисия по 

филмопроизводство. 

6. Управителният съвет приема предоставената справка от страна на „Ню 

Филмс Интернешънъл“ за извършените маркетингови разходи при продажбите на трите 

сезона на телевизионния сериал „Под прикритие“ и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“. Възлага на Директора 



 

на дирекция „Финансово-стопанска“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да 

предприемат необходимите действия за уведомяване на „Ню Филмс Интернешънъл“ за 

възстановяване на неодобрените разходи от страна на БНТ.  

7. Управителният съвет обсъди протокол №16 от 29.11.2013 година на 

Бартерната комисия на БНТ и докладната записка от Главния продуцент на ПЦ „Външна 

телевизионна продукция“ с аргументи за изнасяне реализацията на формата „Най-

хубавите години от нашия живот“ извън студията на БНТ и с оглед предмета на договора, 

който не попада в обхвата на Закона за обществените поръчки, предвид  разпоредбата на 

чл.4, дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и “София 

студио комплекс“ ООД. 

8. Управителният съвет обсъди протокол №17 от 04.12.2013 година на 

Бартерната комисия на БНТ и докладни записки от и.д. Директора на дирекция 

„Търговска“ и Ръководителя на направление „Публични комуникации“ за необходимостта 

от осигуряване на подаръци за присъстващите деца на организирания от БНТ – детски 

коледен празник по безопасност на движението и не приема предложението за сключване 

на договор с „Вентас“ ЕООД. 

9. Управителният съвет приема предложението от Министерство на младежта и 

спорта и дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип за популяризиране на 

кампанията за насърчаване на личното доброволчество и мотивиране на младежите за 

придобиване на умения по време на доброволчески труд. 

10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Изпълнителния директор 

на БНТ с предложение за регламентиране на дейностите свързани с разработването на уеб 

и мобилни сайтове и апликации на БНТ и приема в случаите, когато се налага 

разработването на отделни сайтове във връзка с значими събития, които ще бъдат 

отразявани в програмите на БНТ да се подава заявка със съответно задание към 

направление „БНТ Мултимедия“, като срокът за разработване на уеб и мобилен сайт е 

минимум 2 месеца, а за уеб и мобилна апликация – 3 месеца. Направление „БНТ 

Мултимедия“ да разработи до края на месец март 2014 година мобилна апликация на БНТ, 

чрез която да се даде възможност за достъп до предаванията и излъчването в реално време 

на програмите на БНТ в Интернет. Направлението да разработи отделни мобилни 

апликации за „БНТ Новини“ и „БНТ Спорт“, най-късно до месец август 2014 година. 

11. Управителният съвет приема предложението от и.д. Директора на дирекция 

„Търговска“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и дава съгласие за излъчване на промоционален клип за 

киноразпространението на филма „Отчуждение“. 

12. 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 

Правилник за структурата и организацията на дейността на дирекция „Информация“. 

Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 година.  

13. Решението по точката не е публично. 

14. Решението по точката не е публично. 

 

 


