
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 24 

от заседание проведено на 10.04.2013 година 

 

 

 1. Управителният съвет одобрява средствата на проектобюджети за реализирани 

репортажи по комуникационния план на оперативна програма „Околна среда 2007-

2013“.  

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

българските филмови дейци за заснемане и излъчване на Наградите на „ФИЛМОВАТА 

АКАДЕМИЯ 2013”. 

 3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с фирма  „СТИК 

– М” ЕООД за излъчване на Световно първенство по хокей на лед група „А”. 

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

федерация по художествена гимнастика за заснемане и излъчване на Световната купа 

„Дънди уърлд къп”. 

5. Управителният съвет одобрява сключване на договор с фирма „Ред Карпет“ 

ООД за киноразпространение на филма „Отчуждението“ и дава съгласие филмът 

„Отчуждението“ с изпълнителен продуцент „Ред Карпет“ ООД да участва в 

международните филмови фестивали в Москва и Сараево. Изпълнителният продуцент  

„Ред Карпет“ ООД да кандидатства за финансова субсидия пред ИА „НФЦ“ за 

изработване на филмово копие и финансиране на маркетинговия бюджет. 

6. Управителният съвет връща предложението за увеличение на утвърдения 

бюджет за реализация на предаването „Бърколино” и възлага на Директора на дирекция 

„Програма БНТ1” да го внесе за разглеждане в Комисията за реализация на 

телевизионна продукция. 

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

партньорство с  „BG Mamma“ - онлайн родителска общност за популяризиране на 

детското образователно предаване „Бърколино” в сайта www.bg-mamma.com. 

8. Управителният съвет връща предложението за популяризиране концерта на 

AYO и възлага да се уточни юридическото лице, с което БНТ ще сключи споразумение 

за медийно партньорство. 

9. Решението по точката не е публично.  

10. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с община 

Велико Търново на международното туристическо изложение „Културен туризъм”.  

11. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с 

„СПИСАНИЕ ЕДНО” ЕООД за медийно партньорство на поредицата фестивали Sofia 

Contemporary, Sofia Desidn Week, Dance Week и Sofia Architecture Week.   

12. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Български 

център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай на инвестиционния форум „Discover 

and invest in Bulgaria”. 

13. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със СУ „Св. 

Климент Охридски” за медийно партньорство на честванията по случай 125-годишния 

юбилей на университета. 

14.  Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права 

за безплатна публична прожекция на телевизионният очерк „Село сред весело поле” 

по време на честванията на 135 години от освобождението на село Шейново от 

османско робство. 

http://www.bg-mamma.com/


15. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата 

за публична прожекция по повод честване на 55 години от основаването на Института 

по физикохимия към БАН  на телевизионния портрет „Академик Ростислав Каишев“. 

16. Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№18/20.03.2013 година, т.10, като БНТ получава неизключителни права за излъчване на 

Международния фестивал за авторска песен с етноелементи от балканските страни 

„Пирин Фолк 2013” многократно в програмите на БНТ до 07.09.2015 година. 

17. Решението по точката не е публично. 

18. Управителният съвет и дава съгласие за удължаване срока за предоставяне на 

справки, отчети, анализи и прогнози за изпълнението на бюджета на БНТ до 23.04.2013 

година. 

19. Управителният съвет възлага на директорите на дирекции произвеждащи 

програмно съдържание да представят спешно информация за отпадналите предавания 

от одобрената програмна схема на „БНТ1” за предизборната кампания за 

„Парламентарни избори 2013” за преизчисляване на утвърдената бюджетна рамка за 

реализация на вътрешните телевизионни предавания за второто тримесечие на 2013 

година. 

20. Решението по точката не е публично. 

21. Управителният съвет отлага обсъждането на длъжностните характеристики 

на дирекция „Техники и технологии”, като изисква същите да бъдат съгласувани с 

Директора на дирекция „Вътрешен одит” и Директора на дирекция „Правна”. 

 

 

 

 


