
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 02 

от заседание проведено на 09.01.2013 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди Протокол №26/19, 20 и 21.12.2012 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и одобрява предложените 

бюджетни рамки за реализация на вътрешни телевизионни предавания на дирекциите 

произвеждащи програмно съдържание за първото тримесечие на 2013 година. 

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор със Спортната 

федерация на глухите в България за заснемане и излъчване на 22-те Олимпийски игри за 

глухи „Дефлиймпикс – София 2013“. 

 3. Решението по точката не е публично. 

  4. Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, и чл.8, ал.4 от Правилника за реда и 

условията на организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми 

в БНТ обявявава редовна годишна сесия за селекция на филмови проекти и одобрява 

следните позиции за реализация на телевизионни филми: 

 Коопродукция за игрално кино 

 Коопродукция за документално кино 

 Дебют, пълнометражен игрален филм 

 Игрален пълнометражен филм 

      Игрални и документални филми, на основание чл.20, ал.1 от Правилника 

за филмопроизводство за създаването на филмови проекти, произвеждани при условията 

на копродукция, чрез предварителна откупка на права за излъчване на готовия продукт 

/присейл/ в програмите на БНТ за максимално допустимия от закона срок и при условията 

на договора за копродукция. 

Срокът за приемане на документи за игралния пълнометражен филм и дебют за 

пълнометражен игрален филм е от 10.01.2013 година до 10.03.2013 година. 

Срокът за приемане на документи за  копродукция и присейл на игрални и 

документални филми е от 10.01.2013 година до 10.02.2013 година. 

 

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

федерация по фехтовка за заснемане и излъчване на международния турнир на сабя мъже, 

Гран При „Аспарухов меч”. 

6. Рещението по точката не е публично. 

7. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство на детския 

фестивал „Вярвам в теб!“ и подкрепа на националната кампания на „Сдружение 

Азбукари“ за набиране на  средства за изграждане на първата в България обществена 

детска площадка за игра и обучение, адаптирана и за деца със специални потребности. 

8.  Управителният съвет отклонява предложението от „ЮПИ –БГ“ ЕООД за 

медийно партньорство на проекта „Не пресичай на червено“. 

9. Управителният съвет одобрява в сайта на БНТ да се позиционира банер и да бъде 

качен изработения от дирекция „Информация” клип с набирателната сметка за 

инициативата за изграждане на монумент „Нота“ в памет на Рая Георгиева – скулптор и 

автор на статуетката, която ежегодно се присъжда на победителя в Международния 

музикален фестивал на хора с увреждания „Надмощие на духа”.  

10. Решението по точката не е публично. 

11. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Пампорово” АД 

за заснемане и излъчване на Европейската купа по ски - Пампорово 2013. 



 

12. Управителният съвет одобрява продължаване членството на БНТ в 

международни организации за 2013 година, както следва: 

- EBU  - Европейски съюз за радиоразпръскване  

- CIRCOM REGIONAL – Асоциация на европейските телевизии  

- EGTA – Европейска група за телевизионна реклама  

- FIAT/IFTA – Международна федерация за телевизионни архиви   

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

телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.5 от 

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за 

провеждане на търг за отдаване под наем на помещение представляващо „Бюфет за бърза 

закуска“, част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за 

управление на БНТ, находящ се в сградата на РТВЦ Варна, спирка „Почивка“.  

14. Решението по точката не е публично. 

15. Решението по точката не е публично. 

16. Решението по точката не е публично. 

17. Управителният съвет одобрява списък на обществено значимите събития, които 

ще бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2013 година. 

18. Решението по точката не е публично. 

19. Управителният съвет дава съгласие за удължаване срока до 11.02.2013 година 

за предоставяне на месечните справки, отчети, анализи и прогнози за изпълнението на 

бюджета на БНТ, за изпълнението на договорите, по които БНТ е страна, за вземанията и 

задълженията на БНТ и др. на основание чл.11 от Правилника за дейността на 

Управителният съвет на БНТ. 

20. Решението не е публично. 

21. Решението не е публично. 

22. Управителният съвет на основание чл.11 от Правилника за дейността на 

Управителният съвет на БНТ  и във връзка с решение на УС, протокол № 08/09.02.2012 г., 

т.21, приема за сведение предоставената информация от дирекция „Правна” за настъпили 

промени и нови актове в нормативната уредба в периода 01.11.2012 година – 31.12.2012 

година, касаещи дейността на БНТ. 

 23. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет за 

изпълнения на решения на Управителен съвет на БНТ, отразени в протоколи от 

№62/02.11.2012 г. до №74/19.12.2012 година.  

 Управителният съвет възлага на Началника на отдел „Секретариат на УС“ да 

уведоми директорите за предприемане на действия по неизпълнените решения на УС. 

 24. Решението по точката не е публично. 


