
 
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
 

ПРОТОКОЛ № 04 
от заседание проведено на 16.01.2013 година 

 
 

1. Управителният съвет Управителният съвет одобрява програмна схема на 
„БНТ1” за периода от 02.02.2013 година до 15.09.2013 година.  

2. Управителният съвет обсъди Протокол №01/09.01.2013 година на Комисията за 
реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява промяна в решение на УС, 
протокол №73/13.12.2012 година, т.1, като утвърждава корекция в бюджетна рамка на БНТ 
за 2013 година. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №01/09.01.2013 година на Бюджетната 
комисия по филмопроизводство за промяна в утвърдения бюджет за реализация на първи 
сезон на телевизионния сериал „Четвъртата власт“ с изпълнителен продуцент ПК 
„Спотлайт“ ООД, с времетраене 12 серии по 54 минути, като приема за обективни 
обстоятелствата, довели до необходимостта от увеличаване на снимачните дни  в студията 
на БНТ.  

4. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Фондация „Ей ту 
Зет“ за заснемане и излъчване на Концерт на Дизи Гилеспи бенд“ (Dizzy Gillespie Afro 
Cuban Experience), който ще се  проведе на 15.02.2013 година в зала 3 на НДК. 

5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българска 
федерация по бокс за заснемане и излъчване на международен турнир по бокс „Странджа”. 

6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българска 
федерация по волейбол за заснемане и излъчване на 40 мача през сезон 2012/2013 година 
от Шампионата на НВЛ /Супер лига/, Шапмионата за жени, Купа България – мъже и жени, 
както и мачовете на женския национален отбор от Европейската лига за жени. 

7. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Фондация „Панчо 
Владигеров“ за заснемане и излъчване на филм за Националния конкурс за пианисти и 
цигулари „Панчо Владигеров“. 

8. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1” за 
неосигуряване от страна на дирекция „Търговска” на спонсорски приходи в размер на 
2 000 лева, които да покрият част от разходите на БНТ свързани със заснемане и излъчване 
на Гала вечер от Фестивала за поп и рок музика, организиран от Столична община и 
предложение за промяна в решение на УС, протокол №  47/29.08.2012 година, т.2, 
Управителният съвет изисква в срок от 3 (три) работни дни от получаване на решението 
на УС, да се внесе становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и 
Директора на дирекция „Търговска” по докладната записка на Директора на дирекция 
„Програма БНТ1”. 

9. Решението по точката не е публично. 
10. Решението по точката не е публично. 
11. Решението по точката не е публично. 
12. Решението по точката не е публично. 

 13. Във връзка с предложение от Асоциация Българска Кинокласика и култура за 
медийно партньорство на организираната дарителска кампания за събиране средства за 
създаване на филма „Левски“,Управителният съвет не дава съгласие за излъчване на клип 
с дарителски sms на DMS номер за подкрепа на филма.  
 При желание от страна на Асоциация Българска Кинокласика и култура проектът за 
създаване на игрален филм за Васил Левски може да участва в обявената редовна годишна 
сесия за селекция на филмови проекти съобразно Правилника за реда и условията на 
организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ. 

 



 

14. Решението по точката не е публично. 
 15. Във връзка с  постъпило искане от Фондация „Български институт за правни 
инициативи“ за предоставяне на запис от прякото излъчване на избора за Главен прокурор 
на Република България от 20.12 2012 година, който да бъде качен на сайта 
www.judicialprofiles.bg, официална интернет страница на проекта Инициатива за 
прозрачни съдебни назначения, свързан с изграждането на профили на съдебни кандидати 
за административно-ръководни длъжности в звената на съдебната система с цел 
осигуряване на гражданско наблюдение при формиране на управлението на съдебната 
система и съдийските кадри, както и ползването на видеоматериала при създаването на 
архив на процедурите за избор на ръководни позиции в съдебната система и за научно-
изследователска работа, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне 
на продуцентски права за използване на записа. В предоставения презапис БНТ да бъде 
обозначена като продуцент по обичайния за това начин. 

16. Решението по точката не е публично. 
 17. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Техника и технологии” 
да изготви становище за необходимите технически мощности за преминаване на цялостно 
излъчване на програма „БНТ1” във формат 16:9. В становището да се опишат сроковете за 
закупуване на необходимата техника и периода до пускането й в експлоатация. 

http://www.judicialprofiles.bg/

