
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 09 

от заседание проведено на 09.01.2019 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ с предложение за одобрение на протокола от 

проведено заседание на Художествения съвет за игрално кино, сформиран със заповед 

№РД-10-497/12.11.2019 година и заповед за видоизменение № РД-10-43/29.01.2020 година 

на Генералния директор на БНТ, Управителният съвет обсъди протокола на 

Художествения съвет за игрално кино на постъпили проекти от проведената конкурсна 

сесия по позиция: „копродукция за игрален филм” – 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 

одобрява да бъде пуснат в производство класираният на първо място проект - „ПЕТЯ НА 

МОЯТА ПЕТЯ” – 90 минути, продуцент „Бъф пикчърс” ЕООД с представител Николай 

Урумов – получил 83,89 точки. Предложен предварителен общ бюджет в размер на 

739 950,00 лева без включен ДДС, в т.ч. копродуцентско участие на БНТ – 140 000,00 лева 

без включен ДДС. Сценаристи - Нели Димитрова и Валентина Ангелова, режисьор -

Александър Косев и оператор - Иван Вацов 

2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“, 

Управителният съвет обсъди протокол №01 от 13 февруари 2020 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

извънредно предаване за 3-ти март с времетраене 135 минути, проектобюджет за 

реализация на документален филм „Седем педи над земята“ с времетраене 27 минути, 

посветен на годишнината от обесването на Васил Левски, проектобюджет за реализация на 

аудио-визуална презентация по сключен договор с Народното събрание на Република 

България и проектобюджет за производство на репортажи/рубрики с цел повишаване на 

информираността и насочване на вниманието на българското общество към Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година по сключен 

договор с ИА „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по ски и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, 

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за 

сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готов филм за 

Световната купа по ски за жени - Банско 2020 година. 

 4. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

промяна в решение на УС, протокол №07/13.02.2020 година, т.10 относно снимачния тракт 

и технологичното време за обработка и монтаж свързани със заснемане на пиесата на 

Стефан Цанев „Цигуларката на Бога“, постановка на театър „Любомир Кабакчиев“ в град 

Казанлък, Управителният съвет приема изложените мотиви и одобрява следното 

технологично време за заснемане и монтаж на моноспектакъла: 

 - 3 (три) снимачни дни с три подвижни камери в HD формат и многопистов звук; 

 - 3 (три) дни обработка на звука и 4 (четири) дни монтаж. 

5.  Във връзка с писмо от Теодора Маркова и Георги Иванов в качеството им на 

сценаристи на първи сезон на телевизионния сериал „Под прикритие“ с искане за 



 

получаване на съгласие от страна на БНТ за използване на името на сериала и елементи от 

„библията“ му за създаване на пълнометражен едноименен филм за киноразпространение  

и становище от Директора на дирекция „Правна“ и Главния продуцент на ПЦ 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет възлага на 

Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ да изиска 

от вносителите конкретно предложение за дяловото участие на БНТ срещу отстъпените 

права за създаване на ново произведение, синопсис и бюджет за създаване на 

пълнометражния филм. 

6. Управителният съвет обсъди писмо от „Активист 38“ ООД и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Директора на дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, 

и дава съгласие за медийно партньорство свързано с популяризиране на 

киноразпространението на пълнометражния игрален филм „Котка в стената“, създаден при 

условията на копродукция с БНТ. 

7. Управителният съвет приема за сведение, представения от Директора на 

дирекция „Вътрешен одит“, годишен доклад и въпросник за дейността по вътрешен одит в 

БНТ за периода от 01.01.2019 година до 31.12.2019 година. 

 8. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената информация от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец януари 2020 година. 

9. Във връзка с необходимостта от застраховане на автомобилите собственост на 

БНТ и недвижимите имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за 

управление на БНТ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника 

за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за планиране, 

провеждане и управление на цикъла на обществени поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т.1 във 

връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на 

открита процедура с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на 

БНТ“ в три обособени позиции - № 1: „Предоставяне на услуги застраховане на 

служебните автомобили на БНТ чрез „Гражданска отговорност на автомобилите“, 

доброволна застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС” и „Автокаско“, № 2: 

„Застраховка на недвижимо имущество – публична и частна държавна собственост, 

предоставени за управление и стопанисване на БНТ“ и №3: Задължителна застраховка на 

работници и служители на БНТ за риска трудова злополука“.  

 10. Във връзка с решение на УС, протокол №08 от 20.02.2020 година, точка 6 и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, 

Управителният съвет одобрява проекта на допълнително споразумение към договор ДГ-

6646/27.12.2019 година с Рекламна агенция „Киви“ за клиент „Първа инвестиционна 

банка“ АД. 

 11. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за одобрение на параметри за международно 

разпространение на телевизионните сериали "Четвъртата власт" и "Денят на бащата", 

продуцирани от БНТ за територията на Северна Македония по сключен дистрибуторски 

договор с  Incandescent Distribution, Управителният съвет не одобрява условията за 

сключване на договор за предоставяне на лицензионни права за излъчване на филмите. 

12. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската опера и балет и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция 

„Информация“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на 

дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване на договор за партньорство. 


