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1. Управителният съвет обсъди протокол №15/04.08.2014 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и утвърждава общ маркетингов бюджет на телевизионния 

сериал „На границата“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Алто Комюникейшънс енд 

пъблишинг” ООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя 

на направление „Публични комуникации”, Директора от дирекция „Програма БНТ1“, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и и.д.Директора на дирекция „Информация” 

и дава съгласие за медийно партньорство на Световния ден посветен на детския писател 

Роалд Дал, който ще се проведе на 13 септември 2014 година в град София. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1” и и.д.Директора на дирекция „Търговска” за създаване на самостоятелна рубрика с 

работно заглавие „Фермери и банки” в предаването „Бразди” и дава съгласие за сключване 

на договор с Българска банка за развитие. 

 4. Управителният съвет обсъди второ писмо от продуцентска къща „Агитпроп” 

ООД с искане за прехвърляне на финансови средства между утвърдените пера в бюджета 

на международната документална копродукция „Любов и инженерство” и докладна 

записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на 

анекс към договор №6-5-7-9662/03.10.2013 година за реализация на международния 

проект. 

5. Във  връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1” с 

предложение за промяна в решение на УС, протокол №53/04.08.2014 година, точка 2 

относно заснемане и излъчване на Церемония по връчване на Наградите на Столична 

община за ярки постижения в областта на културата на творци от София, Управителният 

съвет дава съгласие за частична промяна в решението си, като Столична община 

предостави средствата за реализация на предаването чрез финансов трансфер. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на направление 

„Публични комуникации”  за участие на БНТ в "Празници на изкуствата "Аполония 2014 "  

и дава съгласие за реализиране на проекта БНТ Парк Live с оглед изпълнението на ПР 

стратегията за отбелязването на 55 годишнината на БНТ. 

 7. Управителният съвет обсъди писмо от община Сандански и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за 

отстъпване право за излъчване на Международния фестивал за авторска песен с 

етноелементи от балканските страни „Пирин фолк 2014“. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Отворени изкуства” и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора от дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и и.д.Директора на дирекция 

„Информация” и дава съгласие за медийно партньорство на „Нощ на музеите и галериите 

– Пловдив 2014”, която ще се проведе на 12 и 13 септември 2014 година. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от театралния фестивал „Сцена на 

кръстопът” и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора от 

дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и дава 

съгласие за медийно партньорство на 18-тото издание на фестивала „Сцена на кръстопът”. 



 

10. Управителният съвет обсъди предложение от Европейската асоциация на 

фолклорните фестивали - ЕАФФ и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони” и и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 

готово аудиовизуално произведение - обзорен филм за ІV-ти Световен шампионат по 

фолклор World folk 2014. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Спринт Продакшън” 

и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, и.д.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 Конкурс за нова българска песен и Гала концерт на „Фестивал за поп и рок музика – 

София 2014”. 

12. Във връзка с предложение от Началника на отдел „Управление на човешките 

ресурси“, Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и 

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

одобрява длъжностни характеристики за длъжностите „главен продуцент” и 

„изпълнителен продуцент” в продуцентски център „БНТ HD”, дирекция „Информация“. 


