
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание проведено на 10.03.2015 година 
 

1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1” по 

изпълнение на решение на УС, протокол №08/18.02.2015 година, т.2 с предложение за 

приемане на приоритетите на БНТ за реализация на филмови проекти през 2015 година, 

Управителният съвет възлага на Бюджетната комисия по филмопроизводство, съгласно 

справка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ за планираните средства за 

филмопроизводство в бюджета на БНТ за 2015 година, поетите ангажименти и остатъка за  

2015 година, да разгледа филмовите продукции, предложени за финансиране през 2015 

година, с оглед спазване на бюджетната рамка при създаването на български телевизионни 

филми в БНТ. Бюджетната комисия да изготви цялостен разчет на етапите на финансиране 

на филмовите проекти, в съответствие с чл.49 от Правилника за продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ. 

2. Управителният съвет обсъди протокола на Художествения съвет за игрално кино, 

сформиран със заповед №РД-10-02/05.01.2015 година на Генералния директор на БНТ за 

оценка на постъпилите проекти в обявената редовна годишна конкурсна сесия за селекция 

и подбор на филмови продукции за 2015 година по позиции „копродукция за игрален 

филм“ и „копродукция за игрален филм, чрез предварителна откупка на права за 

използване на готовия продукт /присейл/“ и  на основание чл.35, ал.3 и ал.4 от Правилника 

за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ одобрява 

класирането на проектите по позиции, съгласно протокола на Художествения съвет за 

игрално кино. 

3. Управителният съвет обсъди протокола на Художествения съвет за документално 

кино, сформиран със заповед №РД-10-02/05.01.2015 година на Генералния директор на 

БНТ за оценка на постъпилите проекти в обявената редовна годишна конкурсна сесия за 

селекция и подбор на филмови продукции за 2015 година по позиция „копродукция за 

документален филм“ и  на основание чл.35, ал.3 и ал.4 от Правилника за реда и условията 

на продуциране и копродуциране на филми в БНТ и одобрява класирането на  проектите 

по позиция „копродукция за документален филм“, съгласно протокола на Художествения 

съвет за документално кино. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Национална агенция „Музика“ 

ЕООД и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване 

на Гала концерт „50 години „Златен Орфей“, който ще се проведе на 17.07.2015 година в 

Летен театър град Пловдив. 

5. Решението по точката не е публично. 

 6. Управителният съвет обсъди писмо от Кмета на Община Русе и докладна записка 

от и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за предоставяне на 

допълнително рекламно време за излъчване на спонсорски заставки  в заснети концертни 

програми от Международния фестивал „Мартенски музикални дни Русе 2015“. 

 7. Решението по точката не е публично. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Председателя на организационния 

комитет за провеждане на 6-то издание на международното състезание „Пампорово 

фристайл Опън” и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване 

на събитието. 

 9. Решението по точката не е публично. 


