
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 34 

от заседание проведено на 20.05.2013 година 

 

1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор със Сдружение 

„Моцартови празници – Правец 04” за заснемане и излъчване на Музикалния фестивал 

„Моцартови празници Правец 2013”. 

2. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със Сдружение 

„Арт Академия „Утринна звезда” на VIII международен фестивал на изкуствата 

„Утринна звезда”. 

3. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Алианс 

Франсез на Международния фестивал на франкофонската песен. 

4. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство с „Медиамикс Груп” ООД на международния медиен форум „Mediamixx 

Festival & Congress 2013”. 

5. Решението по точката не е публично. 

6. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Търговска“ да внесе 

мотиви за исканата промяна в условията за разпределение на приходите получени от 

киноразпространението на филма „Корави старчета“. 

7. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция „Търговска“ 

за проведения повторен мониторинг на продуктово позициониране в трети сезон на 

телевизионния сериал „Под прикритие“ и възлага на цитираните директори да 

предприемат действия по компетентност за окончателно окомплектоване на 

финансово-счетоводните документи свързани с договорите за допълнително 

материално подпомагане и продуктово позициониране в телевизионния сериал „Под 

прикритие“ – трети сезон.  

8. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип за 

отбелязване на Световния ден на Множествената склероза. 

9. Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Правна“ да 

предприеме необходимите действия за подписване на договор за медийно партньорство 

с Българския културен институт в Рим. 
10. Поради погасяване на правата за използване на външната продукция „НЛО“ 

и установяване, че в телевизионния фонд на БНТ липсва предаването „Най-доброто от 

НЛО”, БНТ не може да се предостави презапис от посоченото аудиовизуално 

произведение на Националния музей на българското изобразително изкуство. 

11. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на права 

на СУ „Св.Климент Охридски” за публична прожекция на документалния филм 

„Дивният флорентинец”. 

12. Във връзка с доклад от Директора на дирекция “Административна“ за 

развитие на печатната база на БНТ, Управителният съвет дава съгласие за провеждане 

на обществена поръчка за закупуване на полиграфически машини. 

13. Управителният съвет приема за сведение докладните записки от Директора 

на дирекция „Програма БНТ1” и и.д. Директора на дирекция Информация” за 

отпадналите предавания от одобрената програмна схема на „БНТ1” по време на 

предизборната кампания за „Парламентарни избори 2013”. 

14. Управителният съвет утвърждава сключване на договор с фирма „Девня 

Трейд” ООД за срок от две години, изпълнител на проведената обществена поръчка с 



предмет: „Вътрешно почистване на сградите предоставени за управление на БНТ в 

град София, и РТВЦ – град Пловдив, град Варна, град Благоевград и град Русе”. 

15. Управителният съвет утвърждава сключване на договор за доставка по 

обособена позиция №1 „Заснемане на телевизионна продукция” с фирма „Динакорд 

- България” ЕООД. 

16 Управителният съвет принципно одобрява предложените разходи за 

кампании организирани от дирекция „Публични комуникации”, като разходите за 

представяне на нови предавания да бъдат заложени в бюджета на съответното 

предаване или да се осигурят изцяло от външни източници.  

17. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора 

на дирекция „Вътрешен одит” за извършен одитен ангажимент за увереност, относно 

процеса по оценяване на трудовото изпълнение и изплатени средства за допълнително 

месечно материално стимулиране и целеви награди на служители в БНТ за периода от 

01.07.2012 година до 31.12.2012 година. 

18. Решението по точката не е публично. 
 

 

 

 

 


