
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 39 

от заседание проведено на 19.07.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на БНТ към 30.06.2018 година.  

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа” и одобрява корекция на бюджета на БНТ. 

 3. Решението по точката не е публично. 

4. Във връзка с писмо от Емил Ованесов, фестивален директор на Международен 

филмов фестивал Бургас 2018 година и становище от Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за публична прожекция с 

некомерсиална цел на пълнометражния игрален филм „8 минути и 19 секунди“, 

произведен през 2018 година с автори: сценаристи – Георги Господинов, П. Вълчанов, К. 

Грозева, Т. Ушев, Н. Кьосева, Л. Младенов и В. Люцканов, режисьори – П. Вълчанов, К. 

Грозева, Т. Ушев, Н. Кьосева, Л. Младенов и В. Люцканов и оператори – К. Проданов, В. 

Христов и К. Родригес. 

5. Във връзка с писмо от Ованес Мелик-Пашаев, президент на „Жокер медиа“ 

ЕООД и председател на Организационния комитет „Grand Dance Academy“, и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава съгласие за 

сключване на договор за партньорство на Международен детски фестивал за танцово 

изкуство „Grand Dance Academy“. 

 6. Управителният съвет приема мотивите на Програмния директор и одобрява 

частична промяна на лятна програмна схема на „БНТ1” за периода от 30 юли до 9 

септември 2018 година. 

 7. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 1 от Общите условия за 

излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ и одобрява допълнителен 

рекламен пакет на Световното първенство по волейбол за мъже. 

 8. Във връзка с писмо от Васил Николов, продуцент на „Зуум Продакшън 

Къмпъни“ с предложение за копродуцентско участие на БНТ в реализацията на 

пълнометражен документален филм „Музика от крайните квартали“, чрез предоставяне на 

архивни кадри от фонда на БНТ и становище от Програмния директор, Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ и 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет приема предложението и дава 

съгласие, БНТ да участва като копродуцент в реализацията документален филм, за 

историята на създаването на българската хип хоп музика, при условията на чл. 77 от 

Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ. 

 9. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Робърт Куърк – президент на ROQU 

Media International и становище от Директора на дирекция “Програма БНТ1”, 

и.д.Директора на дирекция “БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция “Маркетинг и 

комуникации” и Директор на дирекция “Правна”, и дава съгласие за медийно 

партньорство на проекта MTV Present Varna Beach. 

 10. Решението по точката не е публично. 


