
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание проведено на 14.02.2013 година 

 

1. Управителният съвет одобрява бюджети за реализация на документалните филми 

„Камбаните са моите деца“ и „На Сашо с любов!“. 

2. Решението по точката не е публично.  

3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за организиране, 

заснемане и излъчване на Тържествен концерт, посветен на 135 години от 

Освобождението на България, който ще се проведе на 2 март 2013 година в Народен 

театър „Иван Вазов“.  

4. Управителният съвет одобрява БНТ да бъде съорганизатор с Национален дворец 

на културата – Конгресен център ЕАД и Българското национално радио на Юбилейния 

концерт на Юри Башмет.   

 5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Държавен куклен 

театър „Георги Митев – Жоро“ град Ямбол за заснемане и излъчване на Национален 

куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник“.  

6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Асоциация на 

бившите футболисти на „Астън Вила“ за заснемане и излъчване на Благотворителен 

мач от бивши играчи на „Астън Вила“ и Националния футболен отбор на България.  

 7. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с община Сандански 

за отстъпване право за излъчване на Международния фестивал за авторска песен с 

етноелементи от балканските страни „Пирин фолк“ 2013 г.  

8. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Български 

дарителски форум в кампанията за популяризиране възможността българите да ползват 

данъчни облекчения за даренията си в предходната година. 

9. Управителният съвет дава съгласие за излъчване на клип, съгласно разпоредбата 

на чл.81, ал.2 от ЗРТ и във връзка с чл. 73, ал.1 за премиера на балет „Арабеск“ 

„CARMEN – COLLECTION“  и премиерата на мюзикъла „Чикаго“.   

 10. Управителният съвет дава съгласие на Посолството на Р. България в Токио да се 

предоставят безвъзмездно права за публична прожекция на документалния филм 

„Васил Левски“ от поредицата „Великите българи“ с която да се отбележи 140 

годишнината от гибелта на Васил Левски.  

 11. Управителният съвет дава съгласие на Посолството на Р. България в Руската 

федерация да се предоставят безвъзмездно права за публична прожекция на игралния 

филм „Пътят към София“ – 5 серии, с която да се отбележи 135 годишнината от 

Освобождението на България от османско иго. 

12. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” 

за утвърждаване на план – график за провеждане на процедури за обществени поръчки, 

Управителният съвет изисква всички поръчки да са обвързани с плана за капиталови 

разходи и с утвърдения бюджет за 2013 година на БНТ. 

13. Решението по точката не е публично.  

14. Управителният съвет на основание чл.11, ал.2, т.1 от Правилника за 

дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на договор с фирма „Диел“ ООД. 

15. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Български 

червен кръст за информационната кампания „Тихи бедствия“  и предоставя права за 

безвъзмездно излъчване на клип, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във 



връзка с член 73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на 

посочените изисквания.  

16. Решението по точката не е публично. 

17. Решението по точката не е публично. 

18. Решението по точката не е публично. 

 19.Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за 

разпространение (излъчване) на клипа на песента „Като вирус“ към филма продуциран 

от БНТ „Виолета, Жоро и аз“  по музикални тв канали и в интернет. 

20. Решението по точката не е публично 

21. Решението по точката не е публично. 

22. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на БНТ към 31.12.2012 година.  

23. Решението по точката не е публично. 

24. Управителният съвет приема представения Годишен финансов отчет на БНТ 

за 2012 година.  

 25. Решението по точката не е публично 

26. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка за 

постъпили средства от външно финансиране към 31.12.2012 година на дирекция „БНТ 

Свят и региони“. 

27. Управителният съвет приема за сведение отчета за автомобилния парк, 

извършените ремонтни дейности и вложените материали по ремонта на автомобилите в 

автосервиза на БНТ през 2012 година. 

 

 

 


