
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание проведено на 06.03.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет одобрява бюджетна рамка на вътрешни телевизионни 

предавания за второто тримесечие на 2013 година. 

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс с „Енох Филм“ ООД за 

реализация на нови шест документални филма по проект с работно заглавие „Резос – 

Корабът“ от съвместната продукция „Непознатата земя“.  

3. Управителният съвет одобрява финансирането на проектите от рубриката „В 

кадър“ за месец януари 2013 година. 

4. Управителният съвет дава съгласие за „окончателно приемане“ на игралните 

филми „Отчуждение“ с работно заглавие /Марти“ и „Поколението Милев“ с 

изпълнителен продуцент „Ред Карпет“ ООД.  

5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с ДЗЗД „Пи Ес Арт“ 

за заснемане и излъчване на концерт на Националния академичен балет на Република 

Украйна „П.П.Вирски“, включен в рамките на Дни на украинската духовна култура в 

България.  

6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с фирма „Лъш 

Лайф“ ООД за заснемане и излъчване на концерт „Без граници – Истински истории от 

Марди Гра“.  

7. Управителният съвет приема преработената бюджетна прогноза на БНТ за 

периода 2014 – 2016 година. Изготвената структура на бюджетната прогноза е в 

съответствие с приетото от Министерски съвет Решение №298 от 2012 година, 

изменено и допълнено с решение №820 от 2012 година и Решение №21 от 2013 година. 

8. Управителният съвет одобрява финансовите лимити за вътрешно 

филмопроизводство. 

9. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Фондация 

„Танцово изкуство – Илиев” на проекта „Танцова работилница”. 

10. Решението по точката не е публично 

11. Решението по точката не е публично 

12. Управителният съвет одобрява реклами пакети за излъчване на 

квалификационни срещи Лига Европа сезон 2013-2014 година.  

13. Управителният съвет на основание сключен договор за сътрудничество между 

БНТ и Националната телевизионна компания на Украйна дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на продуцентски права за еднократно излъчване на 

следните аудиовизуални произведения: „Сомбреро блус“, „Резерват за розови 

пеликани“, „Виолета, Жоро и аз“, „Аварийно кацане“, „Българите и 

християнството“, „Културното наследство на България“, „Недесният покровител 

на България“, „Храмът на владетелите“. 
14. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

продуцентски права на Сдружение „Организация за обществена самозащита – Едно“за 

качване в сайта си на аудиовизуалното произведение „Едни от нас“. 

15. Управителният съвет не дава съгласие за предоставяне на презапис на филма 

„Фалшификаторът от Черния кос“ на група студенти по специалност „Финанси“ в 

Стопанска академия „Д.А.Ценов“ - Свищов, като изисква при необходимост да бъде 



предоставена молба от съответното учебно заведение, което да потвърди, че презаписът 

на филма ще бъде използван за учебни цели. 

16. Управителният съвет дава съгласие за провеждане на открита процедура с 

предмет: „Доставка на HD периферни устройства, необходими за преоборудване на 

студийните комплекси и подвижните телевизионни мощности за работа в HD 

среда“ и утвърждава представеното техническо задание и проекта на документация за 

обществената поръчка.  

17. Управителният съвет дава съгласие на Съюза на артистите в България за 

безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция, която не е с 

комерсиална цел на филма „100 години от рождението на Петя Герганова“. 

18. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от Началника 

на отдел „Управление на човешките ресурси” за назначени и освободени служители по 

трудови правоотношения за периода от 01.02 до 28.02.2013 година.  

19. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Корпус за 

образование и развитие – КОРПлюС, Министерство на образованието, младежта и 

науката, Корпус на мира в България и Фондация „Америка за България“ на 

организираните състезания по правопис на английски език.  

20. Управителният съвет утвърждава Правилник за дейността на дирекция 

„Публични комуникации“. Настоящите правила влизат в сила от 11.03.2013 година.       

21. Управителният съвет утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на 

БНТ, считано от 18.03.2013 година. 

22. Решението по точката не е публично 

23.  Управителният съвет „ дава съгласие БНТ да участва в конкурса “PRIX 

CIRCOM Regional 2013“, организиран от Асоциацията на европейските обществени 

телевизии CIRCOM.   

24. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

продуцентските си права на филма „Номер едно“ във форума за презентация на 

филмови проекти „София Мийтингс“, включен в рамките на  Международния филмов 

фестивал „София Филм Фест“. 

25. Управителният съвет  одобрява предаването „Памет българска“ да отпадне от 

програмната схема на „БНТ1“, с оглед на нарушение на чл.3.1 от сключения договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 


