
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 01 

от заседание проведено на 08.01.2014 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №24/20.12.2013 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Финансовия директор и 

утвърждава бюджети за реализация на вътрешни телевизионни предавания на дирекциите 

произвеждащи програмно съдържание за периода от 01.01.2014 година до 02.02.2014 

година. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №29/28.11.2013 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява маркетингов бюджет и разпределение на 

приходите  от продуктово позициониране на телевизионния сериал „Под прикритие” – 

четвърти сезон, с времетраене 12 серии по 54 минути  с изпълнителен продуцент и 

копродуцент „Камера“ ООД.  

3. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция 

„Програма БНТ1”, Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д. Директора на 

дирекция „ТВ производство”, и.д. Директора на дирекция „Търговска”, Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за  

заснемане и излъчване на музикален филм с участието на Боби Йоцов и други известни 

наши джаз музиканти, който ще се проведе на 17.01.2014 година в Студио 5 на НДК. 

4. Управителният съвет приема предложението на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ за сключване на договори с медийни групи за реализиране на маркетингови 

активности за популяризиране на излъчването на телевизионния сериал „Под прикритие“ 

– четвърти сезон. 

5. Управителният съвет приема предложението на и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ за сключване на договори с медийни групи за реализиране на маркетингови 

активности за популяризиране излъчването на програмата от Зимните олимпийски игри – 

Сочи 2014 година. 

6. Управителният съвет приема предложението от „Тристан филм“ ЕООД за 

излъчване на трейлър за промоцията и разпространението на документалния филм „Лорд 

Бънди от София“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и с оглед обстоятелството, че кампанията е по 

повод промоция на европейски филм, на който БНТ е копродуцент дава съгласие за 

излъчване на рекламен трейлър за документалния филм „Лорд Бънди от София“, съгласно 

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

търговска информация, отговаря на посочените изисквания и излъчването му да бъде 

остойностено, според тарифа „Цени за съобщения, направени във връзка с призиви за 

благотворителност и общественополезни каузи”.  

 7. Управителният съвет обсъди писмо от Дома на киното „ХОТ ДОК“ и докладна 

записка от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне 

на правата за публична прожекция на следните аудиовизуални произведения от фонда на 

БНТ: 

- „Вълшебният любовник“ – произведен през 2000 година, с времетраене 45,05 

минути и автори: сценарист и режисьор Николай Волев и оператор Емил Христов; 

- „Зимна приказка – за любовта“ – произведен през 1999 година, с 

времетраене 39,15 минути и автори: сценарист и режисьор Николай Волев и оператор 

Красимир Михайлов. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва да получи съгласието на 

носителите на авторски права за целите на прожекцията. Аудиовизуалните произведения 



 

да бъдат предоставени на носител DVD, който подлежи на връщане след прожекцията с 

двустранно подписан протокол. 

 8. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец ноември 2013 

година. 

 9. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията 

и в изпълнение на Постановление №334/20.12.2012 година на Министерския съвет за 

допълнение на ПМС № 66/1996 година одобрява промяна в Допълнителното щатното 

разписание на длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 02.01.2014 

година. 

10. Решението по точката не е публично. 

 


