
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 40 

от заседание проведено на 12.09.2017 година 

 

 

 

1. Във връзка с указания на Министерство на финансите, дадени с писмо 

БЮ№4/01.09.2017 година за подготовка и представяне на проектобюджети на 

първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 година и актуализирана бюджетна 

прогноза за 2019 - 2020 година и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет приема представения бюджет за 2018 година и 

бюджетна прогноза за периода 2019 – 2020 година.   

2. Във връзка с решение на УС, протокол №39/08.09.2017 година, т.1 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за предоставяне на коригирана 

програмна схема на „БНТ1“ съгласно решението, Управителният съвет приема за сведение 

програмната схема на „БНТ1” считано от 18.09.2017 година до влизане на коледно-

новогодишната програма за 2017/2018 година. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №26/15.06.2017 година, т.1 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с предложение за удължаване срока 

за подаване на документи в обявената извънредна конкурсна сесия за селекция на 

телевизионни филмови проекти за 2017 година, по позиция „телевизионен игрален сериал“ 

– 12 епизода по 54 минути, без ограничение на жанр и тематика, тъй като периодът за 

подаване на документи за участие в сесията от 20.06.2017 година до 29.09.2017 година 

съвпада с летните отпуски и поради това се намаляват възможностите за работа на 

творците и продуцентите за подготвяне и представяне на всички необходими документи за 

участие в сесията, съгласно изискванията на Правилника за реда и условия за продуциране 

и копродуциране на филми в Българската национална телевизия, Управителният съвет 

приема мотивите и дава съгласие да бъде удължен срока за подаване на документи за 

участие в обявената конкурсна сесия до 16.10.2017 година.  

4. Във връзка с писмо от Йордан Димитров Радичков – внук на писателя Йордан 

Радичков с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-

визуални произведения от фонда на БНТ по време на фестивала за градско изкуство 

„квАРТал Фестивал“ като фон и визуален разказ за живота и творчеството на Йордан 

Радичков и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава 

съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция с 

некомерсиална цел на архивни кадри с интервюта на Йордан Радичков, които съгласно 

чл.4 от ЗАПСП не са обект на авторско право.  

5. Управителният съвет с оглед приемане на проектобюджета за 2018 година, 

възлага на Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ да изготви и внесе за 

разглеждане в Управителен съвет справка на всички сключени договори, по които 

предстои плащане през 2018 година. 

 


