
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 27 

от заседание проведено на 18.04.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №09/12.04.2013 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява бюджетни разходи за 

реализация на извънредните предавания: „Предизборни хроники“; „Предизборни 

диспути“; „Предизборни диспути от страната“ свързани с отразяване на 

предизборната кампания за Парламентарни избори`2013 година. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №10/02.04.2013 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство за промяна в бюджета за реализация на първи сезон на 

игралния сериал „Четвърта власт” – 12 серии по 54 минути и маркетингов бюджет на 

сериала и не дава съгласие за увеличаване на ефективните разходи за сметка на БНТ в 

утвърдения маркетингов бюджет.  

3. Управителният съвет обсъди протокол на Художествения съвет за документално 

кино, сформиран със заповед №64/12.02.2013 година на Генералния директор на БНТ и 

одобрява решението на Художествения съвет за документално кино. 

4. Управителният съвет одобрява лятна програмна схема на „БНТ1” за периода 

от 03.06.2013 година до 09.09.2013 година. 
5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българско 

национално радио за заснемане и излъчване на концерти от мини джаз фестивал JAZZit 

и авторски концерти на изпълнители и композитори. 

6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Кантус Фирмус” 

АД и Музикална агенция „Елит Мюзик” за заснемане и излъчване на концерта 

„БРАТИМЕНЕ”. 

7. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Хор на 

софийските момчета” за заснемане и излъчване на тържествен концерт на хора по 

повод 45 години от неговото създаване. 

8. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българска 

федерация по конен спорт за заснемане и излъчване на Турнир по конен спорт 

прескачане на препятствия`2013 – Световна купа CSI2*-W- град Божурище. 

9. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство с издателство „Хеликон” за фестивала „Четящият човек”. 

10. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Държавно 

предприятие ”Пристанищна инфраструктура” на Генералната асамблея на 

Европейската организация на морските пристанища и международна конференция по 

проблемите на морската политика. 

11. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „АРТ Студио“ 

ООД на концерта на младата изпълнителка AYO. 

12. Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за 

излъчване на спонсорски заставки във филма „Надмощие на духа“. 

13. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата на 

Софийската градска художествена галерия за безплатна публична прожекция на 

филмите: „Златю Бояджиев“; „Човекът и творецът Давид Перец”; „Душата на 

Давид”; „Н.Х. Васил Бараков”. 
14. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на 

телевизионно време на 08.05.2013 година за излъчване на обръщение на Председателя 



на Българския червен кръст по повод Световния ден на Червения кръст и Червения 

полумесец. 

 15. Решението по точката не е публична. 

16. Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Публични 

комуникации“ да представи коригиран бюджет за конкретни кампании, които 

дирекцията ще организира през 2013 година. 

17. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със списание 

„Мениджър“ на националната конференция „Образът на България по света“. 

18. Управителният съвет приема предоставения Окончателен доклад №ОАУ 

02/2013 година за извършен одитен ангажимент за увереност относно процеса по 

оценяване на трудовото изпълнение и изплатените средства за допълнително месечно 

материално стимулиране и целеви награди на служители в БНТ за периода от 

01.07.2012 година до 31.12.2012 година. 

 19. Управителният съвет приема предоставения Окончателен доклад №ОАУ 

01/2013 година и възлага на Директора на дирекция „Публични комуникации“ да внесе 

за утвърждаване от Генералния директор на БНТ на Плана за действие за изпълнение 

на дадените препоръки в одитния доклад за извършен одитен ангажимент за увереност 

относно състоянието на вътрешния контрол в дирекция „Публични комуникации“ за 

периода 01.07.2012 година до 31.12.2012 година. 

 20. Решението по точката не е публично. 

 21. Решението по точката не е публично. 

 

 


