
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ №09 

от заседание проведено на 07.02.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет одобрява общия размер на средствата изразходвани за 

проектите  „В кадър” за месец ноември и месец декември 2012 година и дава 

съгласие за окончателно изплащане на хонорарните възнаграждения на членовете на 

колективите,  реализирали всеки конкретен филм. 

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

дворец на културата – Конгресен център ЕАД и Посолството на Китайската народна 

република за заснемане и излъчване на концерта „Мелодия от небесата“ – тибетски 

танцов театър, който ще се проведе на 21 февруари 2013 година в зала 1 на НДК.  

 3. Управителният съвет връща предложението за заснемане и излъчване на 

концертни програми включени в рамките на Международния фестивал „Мартенски 

музикални дни – Русе 2013“, тъй като са налице несъответствия в становището по 

предложението и бланката за предоставяне на права от страна на организатора на 

събитието. 

4. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с фондация 

„Комунитас” за отразяване на проекта „1000 стипендии” и националното изложение на 

таланта „ВИЖ!Фест”,. 

5. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Община 

Балчик за отразяване на културни събития организирани през 2013 година в град 

Балчик. 

6. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Адвъртайзинг 

фактори“ ООД за отразяване на поредното издание на „Нощта на рекламоядите”, което 

ще се проведе на 28.02.2013 година. 

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

партньорство за отразяване на Международния филмов фестивал „София Филм Фест”.

 8. Във връзка с молба от Български културен институт в Париж, Управителният 

съвет дава съгласие за предоставяне на права за публична прожекция на филма 

„Небесният покровител на България”, като презаписа на филма се предостави със 

субтитри на френски език и разходите за изработването им да е за сметка на 

направление „Чужди програми“, ПЦ „Външна телевизионна продукция“, дирекция 

„Програма БНТ1“. 

9. Решението по точката не е публично. 

10. Решението по точката не е публично. 

 11. Управителният съвет връща изготвения анализ на зрителската гледаемост на 

предаванията „Денис и приятели“, „Срещу новините“ и „Умно село“, като счита, че не 

е изпълнено решението на УС протокол №04/16.01.2013 година, т.1.  

12. Управителният съвет отлага обсъждането на предложението за следващо 

заседание, на което да бъде поканен Директора на дирекция „Търговска“ .  

 13. Решението по точката не е публично. 

14. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Публични комуникации” относно възможността за 

безвъзмездно предоставяне на програми за членовете на ЕBU.  

 15. Управителният съвет дава съгласие на Държавен културен институт – 

Министерство на външните работи да се предоставят безвъзмездно права за публична 



прожекция, на документалните филми: „Властта на словото“ и „В кадър“ – 

„Ръкописите говорят“, която е с образователна цел.  

16. Управителният съвет одобрява да бъде внсесено писменно предложение в 

Съвета за електронни медии за преиздаване на нова актуализирана форма на 

индивидуалните лицензии и разрешения за програмите на БНТ.   

17. 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 януари до 31 януари 2013 

година.  

18. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство с група „ФСБ“ за популяризиране на рок спектакъла „Вълче 

време“.  

19. Решението по точката не е публично. 

20. Решението по точката не е публично. 

21. Решението по точката не е публично. 

 

 

 

 


