
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание проведено на 15.04.2013 година 

 

 

 

1. Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ1” за периода от 

29.04.2013 година до 12.05.2013 година.  

2. Управителният съвет след като обсъди мотивите и справката за постигнатия 

рейтинг на предаването „Падащи звезди“ в периода ноември 2012 година – февруари 

2013 година дава съгласие на основание чл.20, ал.3 от сключения договор между БНТ и 

„Междинна станция“ ООД да бъде прекратен за закупуване на външната продукция. 

3. Управителният съвет обсъди протокола на Художествения съвет за игрално 

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

оценка на постъпилите проекти в обявената редовна годишна конкурсна сесия за 

селекция и подбор на филмови продукции за 2013 година по позиции „копродукция за 

игрално кино“ и „копродукция за игрално кино, чрез предварителна откупка на права за 

използване на готовия продукт /присейл/“ и  на основание чл.9, ал.13 и 14 от 

Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на 

български телевизионни филми в БНТ одобрява решението на Художествения съвет за 

игрално кино. 

4. Решението по точката не е публично.  

5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Ансамбъл 

„Пирин“ за  заснемане и излъчване на концерт „Аз съм Пирин, мила ми земьо“. 

 6. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип за 

провеждане на Европейска имунизационна седмица, която има за цел да информира 

населението за важността и безопасността на ваксинопрофилактиката, съгласно 

разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ във връзка с член 73, ал.1 при условие, че не 

съдържат търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

 7. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Център за 

образователни инициативи“ на конкурса „ReporTeen`2013“. 

 8. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със Съюза на 

учениците в България на инициативи свързани с включване на младите хора в 

ученически съвети в училищата, които да подпомагат решаването на проблеми в 

училищното образование. 

 9. Управителният съвет възлага да  се проведат преговори с представители на 

дружеството „АРТИСТАУТОР“ за изплащане на възнаграждения за сродни права на 

артистите-изпълнителите в програмите на БНТ. 

10. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение между 

БНТ и Военна академия „Г.С.Раковски“, като Военната академия „Г.С.Раковски“ да 

оказва съдействие при реализиране на конкретни събития, тв предавания и филми на 

БНТ, чрез предоставяне на парковата си територия и намиращите се в нея обекти и 

„Царските зали“, а БНТ да популяризира историческото наследство, традиции и 

дейност на Военната академия срещу предоставяне на телевизионно време за излъчване 

на репортажи и информационни клипове. 

11.  Решение по точката не е публично. 



12. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с OBS – 

телевизия „Сочи`2014“ за настаняване на телевизионния екип и приема предоставената 

схема за отразяване на Зимните олимпийски игри „Сочи`2014“ в програма „БНТ1“. 

13. Решение по точката не е публично. 

14. Решение по точката не е публично. 

15. Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ да предостави преработен график за провеждане на процедури за 

обществени поръчки за доставки, услуги и строителство през 2013 година съобразен с 

утвърдените разходи за ДМА. 

16. Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и 

телевизията, чл.16, ал.2 и чл19, ал.1 от Закона за държавната собственост и Правилника 

за прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на 

процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 

недвижим имот на втори етаж в Постановъчна база и първи етаж в Стопанско-

административен блок на бул.“Цариградско шосе“ №111. 

17. Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и 

телевизията, чл.16, ал.2 и чл19, ал.1 от Закона за държавната собственост и Правилника 

за прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на 

процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 

недвижим имот на партер, втори и трети етаж в техническата сграда на БНТ на ул. 

„Тулово“ №2. 

18. Решението не е публично. 

19. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата 

за публична прожекция на предаването „40 години Атлас“ по време извън конкурсния 

модул „Филмови спомени“. 

20. Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на видеозапис от 

концерта „Заедно срещу рака на маточната шийка, избери живота“, като възлага на 

дирекция „Правна“ да изиска декларация за съгласие от „Ивентийз“ ЕООД. 

Ползвателят да предостави декларации за съгласие от носителите на авторски и сродни 

права за целите на прожекцията. По време на излъчването на концерта, БНТ да бъде 

обозначена като продуцент по обичайния за това начин. 

21. Решението по точката не е публично. 

22. Решението по точката не е публично. 

23. Решението по точката не е публично. 

24. Управителният съвет одобрява извършената корекция на бюджета на БНТ, 

представляваща увеличение и намаление на разходите и приходите. 

25. Решението по точката не е публично. 

26. Управителният съвет одобрява изменение на Вътрешните правила за 

работната заплата в Българската национална телевизия. 

27. Управителният съвет дава съгласие, БНТ в качеството си на продуцент да 

предостави изключителни права за промоция, разпространение и филмов показ на 

филмова къща „Ред Карпет“ ООД. 

 

 


