
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 22 

от заседание проведено на 03.04.2013 година 

 

 

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

„ОМЕГА 13 БГ” ЕООД за заснемане и излъчване на концерт – спектакъл, посветен на 

Великден.  

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с 

„Международен фестивален център – Приятели на България” ООД за заснемане и 

излъчване на концерт – спектакъл „Звезди на българския балет - 2”.  

3. Управителния съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№67/21.11.2012 година, точка 3, като времетраенето на юбилейния концерт „Хайгашод 

Агасян – 60, Не остарявай любов – 3” да бъде удължено от 60 на 90 минути. 

4. Управителният съвет одобрява реализацията на ново седмично развлекателно 

предаване „Очевидец“ в утвърдената програмна схема на „БНТ2“.    

5. Управителният съвет одобрява телевизионния сериал „Под прикритие“ да 

участва в конкурса за наградите „Златна бленда“ за български филми и сериали.  

6. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“ и Директора на дирекция „Търговска“ да проведат преговори със 

застрахователни компании и брокери за уточняване на условията за застрахователното 

задължение на БНТ за Зимни олимпийски игри 2014 и Летни олимпийски игри 2016”. 

7. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор между 

„Спортал.БГ“ АД  и БНТ.   

 8. Управителният съвет дава съгласие за удължаване срока до 20.05.2013 година 

за изготвяне на проект за изменение на  „Правилник за определяне на рейтинг прагове 

и оценка на предаванията по БНТ” и „Правила за включване в програмите на БНТ на 

предавания, създадени от независими български продуценти и за участието й в 

съвместни продукции”. 

9. Управителният съвет връща за съгласуване представения проект на „Правила 

за производство, планиране и излъчване на авторекламни форми и публични 

съобщения в програмите на БНТ“.  

 10. Управителният съвет одобрява допълнителни еднократни стопански разходи 

за предаването „Нощни птици“.   

 11. Управителният съвет дава съгласие на Съюза на свободните писатели за 

безвъзмездно предоставяне на правата за еднократна публична прожекция, която не е с 

комерсиална цел на телевизионната  пиесата „С вкус на горена захар”. 

12. Управителният съвет дава съгласие на Обществен комитет „100 години 

Славия“ за безвъзмездно предоставяне на правата за еднократна публична прожекция, 

която не е с комерсиална цел на аудиовизуалните произведения „Ретро спорт“ и 

„Прослава на  Славия“. 

13. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с немската 

компания Mediapool Content Services GmbH за включване на „БНТ Свят“ в 

предлаганите от тях програмни пакети за разпространение на териториите на Германия, 

Австрия и Швейцария. 

14. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Националния 

дворец на културата за заснемане и излъчване на ХVIII издание на фестивала „Салон на 

изкуствата”. 



15. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Българската 

асоциация за закрила на пациентите в кампанията по повод Европейския ден на 

пациента. 

16. Управителният съвет променя своето решение в протокол №18/20.03.2013 

година, т.14, като разходите за пренос на международния сигнал за излъчване на 

състезанията на „Формула1“ да бъдат ефективни и да се прихванат от задълженията на 

„Булсатком”АД. 

17. 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 28.02.2013 година 

– 29.03.2013 година, касаещи дейността на БНТ. 

18. Управителният съвет одобрява реализацията на проекта „Памет BG“, 

включващ цикъла „Забравените командири“ - 10 документални филми, посветени на 

100 годишнината от Балканските войни. 

19. Управителният съвет отлага разглеждането на проекта на споразумение с 

дружество за колективно управление на сродните права на артистите-изпълнители 

„АРТИСТАУТОР” и изисква да се изготви сравнителен анализ на възнагражденията за 

последващо използване на вече разгласени аудио-визуални произведения, които БНТ е 

заплащала през 2012 година.  

20. Във връзка с предстоящата предизборна кампания за 42-ро Народно 

събрание на Република България и ангажиментите на БНТ в Закона за радиото и 

телевизията и Изборния кодекс, Управителният съвет одобрява програмна схема на 

„БНТ1” за периода от 12.04.2013 година до 12.05.2013 година.  

21. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Асоциация 

„Прозрачност без граници”.   

22. Решението по точката не е публично.  

 

 

 

 

 


