
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 41 

от заседание проведено на 05.08.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №18 от 20.07.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и одобрява финансовото участие на БНТ чрез 

предварителна откупка на права за излъчване (присейл) на игралния филм „Прашката на 

Давид“, с времетраене 100 минути, сценарист и режисьор Светослав Овчаров, продуцент: 

„Омега филмс“ ООД с представител Светослав Овчаров. 

2. Управителния съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

"Международна дейност, проекти и програми" и одобрява приложеното споразумение 

между БНТ и Европейския съюз, представляван от Европейския парламент за 

производството и излъчването на телевизионни програми по проект „Парламентът на 

Европа“, които представят на гражданите в Европейския съюз информация за работата на 

Европейския парламент. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 28.07.2015 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и одобрява представените проектобюджети за реализация на 

дейностите по проект „Парламентът на Европа“ и бюджет за реализация на един 

документален филм от поредицата „Светът на живо“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главните координатори на Координационен център, 

Програмния директор, 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 концерт „БГ Синева симфони”, посветен на 100 години българско кино, който ще се 

проведе на 12.11.2015 година в зала 1 на НДК.  

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с „Rent-A-Laptop“ за осигуряване на 

компютърна техника за продукционния период на формата „Ръкописът“. 

 6. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с Арт хотел „Симона“ ЕООД за 

осигуряване на нощувки за участниците във формата „Ръкописът“. 

 7. Управителният съвет на основание чл.52, ал.1 от Закона за радиото и телевизията 

и съгласно чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава 

съгласие за запис и предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на 

контраадмирал Митко Петев – командир на Военноморските сили на Република България 

на 8 август 2015 година, след информационната емисия „По света и у нас“ в 20:00 часа по 

програма „БНТ1”.  

 8. Във връзка с писмо от „Артхаус Блокбастърс“ ЕООД - изпълнителен продуцент 

на международната игрална копродукция „Невероятните приключения на един 

водопроводчик от Полша в Дивия запад“ и докладни записки от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ с предложение за промяна в 

копродуцентското участие на БНТ в реализацията на филмовия проект, Управителният 

съвет приема окончателното заглавие на филма „Имало едно време един уестърн“ и 

одобрява копродуцентското участие на БНТ да бъде използвано за промоция на филма, 

преди премиерния му показ в България. 



 

9. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и  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 чл.13, ал.5 от Правилника 

за прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за провеждане на търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на 18 кв.м., представляващи част от покривното 

пространство на административната сграда на БНТ на ул.“Сан Стефано“ №29. 

 10. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и 

становище от Началника на отдел “Управление на човешките ресурси“, Управителният 

съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.09.2015 

година. 

 11. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставения отчет от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за изпълнения на решения на Управителния 

съвет на БНТ, отразени в протоколи от №24/12.05.2015 година до №34/30.06.2015 година. 

 


