
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
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 1. Управителният съвет обсъди протокол №05/05.03.2014 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец януари 2014 година на 

излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„Информация“. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по бокс и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, и.д.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 Световното първенство по бокс за младежи, което ще се проведе в зала „Арена Армеец“ 

в периода 14-24.04.2014 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по фехтовка 

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

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.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 Световно младежко първенство по 

фехтовка, което ще се проведе от 03.04.2014 година до 12.04.2014 година в град Пловдив. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Bansko International Jazz Fest и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ производство”, 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  

Международния джаз фестивал – Банско`2014. 

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и становище от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ и във връзка с програмната необходимост от 

обезпечаване на програма „БНТ1“ с нови сериали и класически кинохитове дава съгласие 

за сключване на договори с Krisolta Film&TV и MGM. 

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване 

на договор между БНТ и CINEMA DESIGN за закупуване на сериала „Мирис на Балкански 

дъжд“. 

7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване 

на договор с американската телевизия CBN за лицензиране на детския анимационен 

сериал „Книга на Книгите“ (SUPERBOOK). 

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ съгласувана от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с предложение за 

установяване на процедура за медийни партньорства при инициативи с регионална 

локация, касаещи маркетингови активности единствено и само за програми „БНТ2“ и 

„БНТ Свят“ и като отчита, че БНТ към момента няма лицензирани регионални програми, а 

програма „БНТ2“ е с национален обхват и на основание Правилника за организацията и 



 

дейността на УС не приема предложението ръководителите на регионалните телевизионни 

центрове да имат възможност самостоятелно да сключват споразумения за медийни 

партньорства. 

9. Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и 

телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на процедура 

за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на почивна станция, 

намираща се в град Варна, местност „Баба Алино“. 

10. Управителният съвет с цел популяризиране на филма „Отчуждение“ дава 

съгласие да бъде изплатена сума в размер на 300 лева за представяне на филма на първа 

корица на списание „Кино“. Средствата да са за сметка на филмопроизводство по чл.12, 

ал.3, т.5 от Правилника за реда и условията на организиране и финансиране създаването на 

български телевизионни филми в БНТ. 

11. Във връзка с предложение за медийно партньорство за набиране на средства за 

лечение на болната от рак Анна Чириду 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”,Управителният съвет 

дава съгласие да бъде публикувана снимка на Анна Чириду и информация в сайта на БНТ, 

в секция „Да помогнем”, за набиране на дарителски SMS на DMS номер 17 777 и 

банковата дарителската сметка. Според програмните възможности да се заснеме филм от 

направление „Обществени и социални проекти” с продължителност до 10 (десет) минути, 

който да бъде излъчен в предаването „Малки истории”. 


