
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 63 

от заседание проведено на 25.10.2013 година 
 

 

1. Управителният съвет приема представения Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета на БНТ към 30.09.2013 година. 

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с ОФФРОУД КЛУБ 

„4х4 Адвенчър България“ за заснемане и излъчване „Рали Дакар 2014”. 

3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на допълнително споразумение 

към договор №8-2-4-2063/30.03.2012 година с „Две четвърти” ЕООД за създаване на 16 

броя от съвместната продукция „Шоуто на Акрани” с излъчване в програма „БНТ2”. 

4. Управителният съвет във връзка с постъпило писмо от филмова къща 

„Перипетия” – копродуцент на филма „Цветът на хамелеона” (работно заглавие 

„Цинкограф”) за отпускане на допълнително финансиране от БНТ за международна 

промоция на филма свързана с представянето му пред селекционната комисия на 

Американската филмова академия „Оскар” и участие в скрийнинга на Европейската 

филмова академия, изисква от Главния продуцент на ПЦ “Телевизионно 

филмопроизводство – Студия “Екран“ да предостави информация дали копродуцентът 

филмова къща „Перипетия” не е получил допълнителни средства за международна 

промоция на филма от други източници. 

5. Управителният съвет дава съгласие за еднократно излъчване на рекламно 

информационно съобщение с времетраене 5 минути за проект „Подобряване работата на 

администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално 

развитие в област Благоевград” на 26 октомври, в часовия пояс от 10:59 часа по програма 

„БНТ2”. 

6. Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на клип за 

популяризиране на DMS номер 1021 за набиране на дарителски SMS за програма 

„Семейство за всяко дете“ и развитие на Център за майчино и детско здраве в област 

Шумен, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при 

условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

 7. Управителният съвет дава съгласие за промяна в срока на договора с „Г.И.Д. 

Маркет“ ООД за продажба на рекламно време в програмите на БНТ срещу предоставяне 

на рекламно присъствие на предаването „Бразди“ по случай 50-тата му годишнина върху 

етикети на хранителен продукт, който се разпространява в търговската мрежа. 

8. Управителният съвет във връзка със сключен договор за изпълнение с „Томбоу 

България” ООД по приключила процедура за избор на изпълнител с предмет: „Избор на 

оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служители на БНТ” приема 

предложението да бъдат предоставени ваучери за храна на служителите на БНТ, като 

разходите за ваучери да бъдат за сметка на утвърдените средства за социално-битово и 

културно обслужване за 2013 година.   

9. Управителният съвет одобрява БНТ да организира, заснеме и излъчи пряко на 23 

ноември 2013 година благотворителен концерт с времетраене от 120 минути в подкрепа на 

националната кампания за ползите от ранното развитие на децата и набиране на средства 

за откриване на Център за майчино и детско здраве. 

 10. Управителният съвет във връзка с предложение за окончателно приемане на 

първи сезон на телевизионния игрален сериал „Четвърта власт” ще проведе среща на 

28.10.2013 година в заседателната зала на 12 етаж, ул.“Сан Стефано“ №29, на която да 

присъстват: Изпълнителния директор, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, 



 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Правна“, Главния 

продуцент на ПЦ „ТВФ Студия „Екран“ и координатора филмопроизводство на сериала 

„Четвърта власт“.  

 11. Решението по точката не е публично. 

 12. Управителният съвет одобрява частична промяна в програмна схема на 

„БНТ1”до 31.12.2013 година.  

 13. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „БГ Мюзик 

къмпани“ за заснемане и излъчване на благотворителен концерт „Силвия Кацарова и 

приятели, който ще се състои на 31.10.2013 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 


