
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 73 

от заседание проведено на 17.12.2013 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и одобрява действащата програмна схема на „БНТ1” да продължи и за периода от 

06.01.2014 година до 23.02.2014 година със следните частични промени:  

 -  Сутрешният блок „Денят започва“ - с променено позициониране в часовия пояс 

06:00 – 09:00 часа в дните от понеделник до петък. 

- Отпада от излъчване съвместната продукция „Апартаментът с Марта” –  в дните 

от понеделник до четвъртък, предвид изтичане на договорения срок за създаване на 

продукцията, непостигане на заложения рейтинг и предложение на Продуцентския съвет 

на програма „БНТ1“. 

- Отпада от излъчване съвместната продукция „Срещу новините” –  в събота от 

19:00 часа, предвид изтичане на договорения срок за създаване на продукцията, 

непостигане на заложения рейтинг и предложение на Продуцентския съвет на програма 

„БНТ1“. 

- Открива се позиция за ново форматно предаване „Най-хубавите години от нашия 

живот“, поредица от 12 броя телевизионни предавания –  в сряда с начален час 21:00 часа. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1” за продължаване срока на сключените договори за външни и съвместни 

продукции, които запазват излъчването си в програмната схема на „БНТ1” и дава съгласие 

за продължаване срока на действие на договорите за периода от 21.12.2013 година до 

23.02.12014 година на продукциите „Денят отблизо с Мира Добрева”, „Бързо, лесно, 

вкусно” и „Без багаж“. 

- Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да 

информира продуцентите на посочените предавания за конкретния брой издания, които 

следва да произведат и предадат на БНТ за посочения по-горе период, които да бъдат 

съобразени с излъчванията на Зимните олимпийски игри в Сочи 2014 година. 

- Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да 

внесе в срок до 03.01.2014 година в Комисията за реализация на телевизионна продукция 

на БНТ, предложение за предоговаряне на цените и условията за реализация на външните 

и съвместни продукции, включително и за новото съвместно предаване с работно заглавие 

„Шоуто на Марта“. Предложението да бъде придружено с матрична оценка на 

предаванията и анализ на проектите.  

- Управителният съвет изисква да се предложат няколко варианта за наименование 

на новото предаване, с цел избягване на повтаряемост на заглавията и ясна 

разпознаваемост на предаванията на БНТ. 

- Управителният съвет възлага на Председателя на Комисията за реализация на 

телевизионна продукция в срок до 8 януари 2014 година да внесе протокола на комисията 

за разглеждане в Управителен съвет. 

 3. Управителният съвет обсъди протокол №23/11.12.2013 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ и приема предложените бюджети за 

реализация на новогодишния брой на предаването „Шоуто на Канала“, за Годишен 

политически обзор – 2013 година, за съвместната продукция между БНТ и МОН с работно 

заглавие „Светове“ и разпределения на постъпления от външно финансиране за рубрики в 

предаването „Бразди“. 

4. Управителният съвет обсъди протокол №27/15.10.2013 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява дяловото участие на БНТ в реализацията на 



 

игралния филм „Лъжесвидетел“ – международна копродукция, с времетраене 100 минути, 

формат 35 мм/дигитален, сценарист и режисьор Иглика Трифонова, продуцент „Клас 

Филм“ ЕООД с представител Росица Вълканова, подкрепен от ИА „НФЦ“ чрез държавна 

субсидия и с международно финансиране. 

 5. Управителният съвет обсъди протокол №28 от 30.10.2013 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и приема предоставения бюджет за предподготовка на 

игралния сериал „ESC“ („Ескейп“) и предложение за промяна в календарно-постановъчния 

план. Управителният съвет възлага на Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ да проведе среща с изпълнителния продуцент на 

игралния сериал „ESC“ („Ескейп“) за преработване на общия бюджет на реализация на 

филмовия проект, предвид намалената бюджетна рамка за филмопроизводство за 2014 

година и изразеното становище от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ на проведената среща на 16.12.2013 година. 

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

„Търговска“ и одобрява представения проект на договор с „Ню Филмс Интернешънъл“ за 

форматни права на телевизионния сериал „Под прикритие“. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по тенис и 

становище от и.д. Директора на дирекция „Информация”, 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 придобиване на телевизионни права за излъчване на състезания 

по тенис през 2014 година. 

 8. Управителният съвет приема предложението на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за участие на БНТ в тръжната процедура за придобиване на 

права за телевизия-домакин на Европейското първенство по волейбол през 2015 година. 

 9. Управителният съвет обсъди протокол №18 от 11.12.2013 година на Бартерната 

комисия на БНТ и дава съгласие за сключване на договор с непарични престации с 

“Андрюс Фешън Студио“ ООД и фирма “Инстор Медия“ за предаването „Най-хубавите 

години от нашия живот“.  

10. Управителният съвет одобрява представения проект на договор между 

Българската национална телевизия и Министерство на финансите регламентиращ 

предоставянето на програмно време за популяризиране на Оперативна програма 

„Административен капацитет“ (ОПАК) 2007-2013 година. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на договор 

с продуцентска къща “Lepton productions” за изработване на репортажи с наименование 

„Лондон Арт“, при условие, че реализацията на репортажите се обезпечават от спонсорски 

приходи. 

  12. Управителният съвет приема предложението на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ за частична промяна в решение на УС, протокол №66/13.11.2013 година, т.16 

за сключване на договор с рекламна агенция „Кафе реклам София“ ООД.  

 13. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ с предложение за утвърждаване на гарантиран рейтинг за таргет групите, 

цени за 30 секунден рекламен клип, спонсорска заставка, рекламни пакети и бонуси за 

рекламодатели за излъчване на сериала „ESC“ („Ескейп“). 

 14. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договори с медийни групи за реализиране на 

рекламна кампания за новото форматно предаване на БНТ „Най-хубавите години от нашия 

живот“. 

 15. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на вътрешните 

работи и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за 



 

безвъзмездно излъчване на клип с цел подпомагане на децата на загинали и пострадали 

служители на МВР при изпълнение на служебните  задължения. 

 16. Управителният съвет  разгледа писмо от Национален дарителски фонд „13 века 

България“ и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция на части от аудиовизуални 

произведения от фонда на БНТ, представляващи живота и творчеството на Владимир 

Димитров-Майстора за реализиране на мултимедиен проект за художника „Светлина и 

дух“.  

 17. Управителният съвет приема предложението от Българска федерация по тенис и 

дава съгласие за сключване на анекс към договор за удължаване правото за ползване на 

остатъка от предоставеното рекламно време в периода от 01.01.2014 година до 28.02.2014 

година. 

 18. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директор на дирекция 

„Информация” за допусната техническа грешка от дирекция „Търговска“ и дава съгласие 

за частична промяна, във взето решение на УС, протокол №72/12.12.2013 година т.8 за 

сключване да договор с Българската федерация по ски за придобиване на права за 

излъчване на Световните купи по ски и сноуборд за периода 2013 – 2016 година. 

 19. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от и.д.Директора 

на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №72/12.12.2013 година, т.15 за 

сключване на договор с Рекламна агенция „С.В.-РСА България“ ООД. 

 

  

 

 

 

 

 


