
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 46 

от заседание проведено на 07.09.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №26 от 25.08.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и утвърждава бюджети за реализация на документалните 

филми „Сънуваме България“, „Вратата Маказа“, „Живот на граница“ и „Квадрат 500“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „БНТ Свят и региони“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №27 от 25.08.2015 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема бюджет за предподготовка на телевизионния 

игрален сериал „Под прикритие“ – пети сезон, 12 серии по 54 минути, продуцент БНТ, 

изпълнителен продуцент „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД с представител Николай Киров. 

3. Управителният съвет обсъди писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското 

изповедание за запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за 

мюсюлманите празник Курбан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна” и 

на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, т.13 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и 

безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на Главния 

мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 23 септември 2015 

година след емисията новини на майчин език, която е с начален час 16:10 часа по програма 

„БНТ1”.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Уотърфронт“ ЕООД за излъчване 

на трейлър за киноразпространение на новия български игрален филм  на режисьора 

Камен Калев „С лице надолу“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и с оглед обстоятелството, че 

кампанията е по повод промоция на европейски филм дава съгласие за излъчване на 

трейлър за игралния филм „С лице надолу“, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във 

връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря 

на посочените изисквания. Срещу предоставеното телевизионно време за промотиране на 

филма в програма „БНТ1“, продуцентите предоставят ексклузивно право за многократното 

му излъчване по програми „БНТ1“, „БНТ2“ и „БНТ HD“ в рамките на 5 (пет) години за 

територията на България и допълнително 5 излъчвания на филма в следващите издания на 

проекта „Пътуващо лятно кино на БНТ“. 

 5. Във връзка с писмо от филмова компания „Мултфилм“ ООД с молба за промяна 

в сроковете за излъчване на международната игрална копродукция „Искам да съм като 

теб“ поради предстоящо сключване на договор с международен дистрибутор за 

разпространение на филма и становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за отлагане с две 

години на първото излъчване на филма в програма „БНТ Свят“. Срокът за излъчване на 

филма за територията на България във всички други програми на БНТ не се променя и 

остава максималния срок, считано от датата на първото му излъчване. 

6. Управителният съвет обсъди писмо от Министерство на външните работи с 

молба за оказване на съдействие на журналистите от РТВ-Цариброд за прилагане на 

правото за информираност на майчин език на нашите сънародници в Западните 

покрайнини и докладна записка от Ръководителя на направление „Международна дейност, 

проекти и програми“ съгласувана от Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за 



 

безвъзмездно предоставяне на права за многократно излъчване по Радио-телевизия 

Цариброд на аудио-визуални произведения продуцирани от БНТ.  

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

„Търговска“ и дава съгласие за промяна в свое решение, протокол №44/26.08.2015 година, 

т.2 като одобрява сключването на договора за временно ползване на собствени мебели за 

снимачния период на формата „Ръкописът” да бъде с фирма „ЪП“ ЕООД. 

8. Управителният съвет обсъди писмо от Министъра на транспорта, 

информационните технологии и докладна записка от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ и Директора на дирекция „Правна“ 

„Транспорт“ 2007-2013 година и одобрява проект на договор за предоставяне на 

програмно време за излъчване на излъчване на клипове, рубрики и информационни 

материали за целите на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 година. 


