
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 04 

от заседание проведено на 15.01.2014 година 
 

 

1. Управителният съвет приема за сведение предоставена информация от 

продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ по изпълнение 

на решение на УС, протокол №72/12.12.2013 година, т.5 за сериала „Четвърта власт“.  

2. Управителният съвет приема предложението на Нов български университет и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, и.д. Директора на дирекция „Информация” и Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство на Международния студентски 

филмов фестивал „NEW WАVE”. 

 3. Управителният съвет обсъди уведомително писмо от „Арт Код Ентъртейнмънт” 

АД с приложен протокол от заседание на Съвета на директорите на дружество и докладна 

записка от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за промяна на продуцента на 

външната продукция „Шоуто на Канала“, за което да бъде сключено споразумение между 

трите страни за прехвърляне на правата от продуцента „Арт Код Ентъртейнмънт” АД на 

„Арт старс“ ООД. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на анекс с „Опус Адвертайзинг“ ЕООД. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 08.01.2014 година на Бартерната 

комисия на БНТ и докладна записка от Изпълнителния директор и дава съгласие за 

сключване на договор с непарични престации между БНТ и „Аргент – 2002“ ООД. 

6. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на 

дирекция „Правна“ с информация по изпълнение на решение на УС, протокол 

№74/18.12.2013 година, т.11.5 за възможностите за отдаване под наем или съвместно 

ползване на Почивната станция на Студия за телевизионни филми „Екран“ в м.Баба 

Алино, к.к. Златни пясъци и възлага на отдел „Управление на собствеността“ да 

предприеме необходимите действия за провеждане на търг за отдаване под наем , за срок 

от 10 години в съответствие със Закона за държавната собственост и Правилника за 

неговото прилагане. 

 7. Управителният съвет принципно приема предложението от и.д.Директора на 

дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Правна“ и и.д.Директор на дирекция 

„Търговска“ за издаване на списание „БНТ Спорт Digi“ свързано с излъчването на 

Зимните олимпийски игри Сочи 2014 година, Световното първенство по футбол в 

Бразилия и други спортни събития през годината и одобрява изработването в Печатна база 

на БНТ на пилотен брой на списанието. 

8. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за организацията 

и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение предоставената справка 

от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за назначени и освободени 

служители по трудови правоотношения в периода от 01 октомври  до 31 декември 2013 

година.  

9. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за първи епизод на четвърти сезон на 

телевизионния сериал „Под прикритие“. 


