
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 17 

от заседание проведено на 13.03.2013 година 

 

 

 

1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Народно 

читалище „Светлина - Царевец 1927“ и кметството на село Царевец, община Свищов за 

заснемане и излъчване на Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор 2013“.  

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Кей Джи 

Мюзик“ ЕООД за заснемане и излъчване на концерт „Пролетна вечер с песните на 

Красимир Гюлмезов“. 

3. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Фондация 

„Асоциация Информбюро“ и Съюза на артистите в България на проекта „Нощ на 

театрите – София, 2013“.  

4. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Фондация 

„Малък Зограф“ на организирания Световен конкурс за детска рисунка – Банско 2013. 

5. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип с 

банкова сметка за набиране на средства за изграждане на приют към манастира „Свети 

Пантелеймон“, град Смолян.  

6. Управителният съвет одобрява сключване на договор между БНТ и Комитета 

на потребителите на пипълметрични данни за ТВ аудитория за провеждане на одит на 

доставчика на данни за ТВ аудитория на българския медиен пазар.  

7. Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№16/11.03.2013 година, т.2.   

8. Решението по точката не е публично.  

9. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на 

дирекция „Търговска“ и справката от панела на ГАРБ по решение на УС, протокол 

№13/27.02.2013 година, т.25.3 за излъчване на стартовете от Световната купа по ски 

алпийски дисциплини на територията на България. 

10. Управителният съвет одобрява промяна в наименованието на правилата и 

утвърждава, считано от 20.03.2013 година Вътрешни правила на съвместната 

дейност между Финансово-стопанска дирекция и Търговска дирекция.  
11. Управителният съвет утвърждава Вътрешни правила за структурата и 

организацията на дейността на дирекция „Административна”. Настоящите правила 

влизат в сила от 20.03.2013 година.  

12. Управителният съвет одобрява длъжностна характеристика за длъжността 

„специалист-мониторинг“ в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финансово-

стопанска“. 

13. Управителният съвет одобрява създаване на съвместната продукция „Студио 

Формула 1” сезон 2013 година с  копродуцент S Media Team. 

14. Решението по точката не е публично.  

15. Решението по точката не е публично.  

 

 


