
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание проведено на 13.03.2017 година 
 

 

1. Във връзка с писмо на Министерство на финансите №92-00-89/08.03.2017 година, 

с което се изисква Българската национална телевизия да представи преработена бюджетна 

прогноза за периода 2018 - 2020 година, при спазване размерите на одобрените бюджетни 

взаимоотношения, съгласно Решение №913 на Министерски съвет от 2016 година и 

докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет 

приема представената бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 година, с бюджетни 

показатели.   

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация конен спорт и 

становища от Ръководителя на направление „БНТ HD“, Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за 

сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 15 броя програми посветени на 

конния спорт. 

3. Във връзка с допусната техническа грешка в протокол №6 на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство за приемане на отчета за месец януари 2017 година на 

излъчения филм от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„Информация“ и докладна записка от Изпълнителния директор, Управителният съвет дава 

съгласие за промяна в решение на УС, протокол №09/01.03.2017 година, т.2 като променя 

името на оператора на филма „Ной от Орешак“ от Недялко Данов на Борислав Георгиев. 

 4. Във връзка писмо от Директора на Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей с молба за предоставяне на право за публична прожекция на аудио-

визуално произведение от фонда на БНТ по време на международен семинар „Обучението 

в изработване на дантела – български принос и европейски опит“, който ще се проведе на 

29 април 2017 година в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей и 

становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на права за безплатна публична прожекция на научно-

популярния филм „Калоферски дантели“ – произведен през 1982 година, с времетраене 

22,50 минути и автори: режисьор Румяна Антонова-Георгиева, сценарист Мария Танева и 

оператор Светозар Антонов, съгласно чл.24, ал.1, т.8 от ЗАПСП. 


