
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от заседание проведено на 10.05.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор Bansko 

International Jazz Fest за заснемане и излъчване на  Международния джаз фестивал – 

Банско`2013. 

 2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с фондация 

Международен фестивал „Софийски музикални седмици” за заснемане и излъчване на 

два концерта, включени в рамките на Международния музикален фестивал „Софийски 

музикални седмици”. 

 3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с фирма 

„Форхенд” ЕООД за заснемане и излъчване на концерт „Шедьоврите на славянското 

музикално творчество”, част от проект на „Арт Панорама” за популяризиране на 

творчеството на славянските композитори. 

4. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българско 

дружество за връзки с обществеността за медийно партньорство в организираните 

ежегодни награди в сферата на комуникациите „PR Приз 2012” и „Седми PR фестивал”. 

5. Управителният съвет изисква становище от Директора на дирекция „Правна“, 

относно внесеното предложение за промяна на изпълнителния продуцент на игралния 

филм „Малко късмет за по-късно“. 

6. Управителният съвет възлага на Началника на отдел „Програмно 

осигуряване“ в дирекция „Търговска“ да проведе заключителни преговори с бТВ 

Медия Груп за предоставяне на неизключителни ексклузивни права за излъчване на 

телевизионния сериал „Под прикритие“ в кабелните канали на бТВ Медия Груп и в 

сайта „Войо БГ“. 

7. Управителният съвет одобрява бюджетни разходи за извънредно предаване по 

случай 70 години от спасяването на българските евреи. 

8. Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Търговска“ да 

предостави разработена стратегия за продажба на издаваната книга с 24-те разкази на 

победителите в конкурса за фантастичен разказ проведен в предаването „Денят започва 

с култура“. 

9. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Макс 

Телеком“ ООД . 

10. Управителният съвет одобрява цени за рекламен клип, бонуси и пакети за 

периода от 01.06.2013 година до 31.08.2013 година. 

11. Управителният съвет дава съгласие за превъзлагане през МА „Пиеро 97“ АД 

на утвърден рекламен пакет на РА „КРЕС“ ООД за кампанията „Турция – туристическа 

дестинация“. 

12. Управителният съвет предоставя изготвения анализ от Директора на 

дирекция „Търговска“ на постигнатата гледаемост и средно месечен рейтинг за периода 

месец февруари – месец април 2013 година на външната продукция „Без багаж“ за 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“. 

13. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора 

на дирекция „Търговска“ за направено запитване до фирма „Sportfive“. 

 14. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права 

на Националния военноисторически музей за публична прожекция на части от 



документалните филми: „Зрелостта на капитаните“, „Балканската война 1912 -

1913“, „Първа световна война“, „Съзряване“, „По пътя на войната“, „Героят“, 

„Вградени сенки“, „Реквием за отечествената“, „Българи на Драва“ и „Тракия”. 

 15. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с 

дружество за колективно управление на сродните права на артистите-изпълнители 

„АРТИСТАУТОР”. 

16. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от 

Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”. 

17.  Решението по точката не е публично. 

 

 

 

 
 

 

 

 


