
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 18 

от заседание проведено на 20.03.2013 година 

 

 

 1. Решението по точката не е публично. 

 2. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Фондация 

„Лале” на традиционния конкурс „Проект на годината 2012” за най-добър проект на 

гражданска организация в социалната сфера. 

 3.  Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с българските 

неправителствени организации - Сдружение „Аз обичам водата”, Международен SPA 

мениджъри клуб и Българската асоциация по Водите на инициативата „Международен 

воден мост 2013” по повод Световния ден на водата. 

 4. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Център за 

защита правата в здравеопазването за популяризиране на информационна Web 

базирана платформа за болниците в България. 

 5.  Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Лайънс клуб 

„Свети Йоан”, Лайънс клуб „Свети Иван Рилски“ и ансамбъл „Българе“ в 

благотворителния спектакъл „Това е България“. 

 6. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „РОС 96” 

ЕООД на концерт от международния образователен проект „WE MAKE THE WORLD 

BETTER”. 

 7.  Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Общински 

детски комплекс град Шумен на ХХII Международни детско-юношески хорови 

празници „Добри Войников“ - Шумен. 

8. Решението по точката не е публично. 

9. Управителният съвет дава съгласие за излъчване на клип за разпространение 

на филма „Цветът на хамелеона”, копродукция на БНТ.. 

10. Решението по точката не е публично. 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Управителният съвет одобрява реализацията на телевизионния проект „Кауза 

BG“. 

13. Управителният съвет, в съответствие с Правилника за реда и условията на 

организиране и финансиране създаването на български телевизионни филми в БНТ 

одобрява да не бъдат налагани финансови санкции на творческите лица и 

изпълнителния продуцент „Ред Карпет“ ООД за получената „трета категория” на 

филма „Поколението Милев“ . 

14. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с 

“БУЛСАТКОМ” АД за подялба на разходите за пренос на сигнала на 19 старта от 

„Формула 1“, сезон 2013 година. 

15. Управителният съвет утвърждава цени за 30’’, спонсорски заставски и 

рекламни пакети за рекламодатели в програма „БНТ 2“ за излъчване на стартове от 

„Формула 1“, сезона 2013 година. 

16. Управителният съвет утвърждава цени за 30’’, спонсорски заставски и 

отстъпки за рекламодатели за излъчване на футболни срещи от „А“ футболна група за 

сезон 2012-2013 година. 

 

 



17. Управителният съвет дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране 

на кандидатстудентската кампания през 2013 година на Висше транспортно училище 

„Тодор Каблешков”.  

18.  Решението по точката не е публично. 

19.  Решението по точката не е публично. 

20. Управителният съвет одобрява длъжностна характеристика за длъжността 

„служител по сигурността на АИС и информационна сигурност“, в сектор „Сигурност и 

ОМП“. 

21. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с 

Българска федерация по тенис за заснемане и излъчване на втория кръг от световното 

отборно първенство по тенис при мъжете Купа „Дейвис“, между отборите на България 

и Естония, както и втори кръг от световното отборно първенство по тенис при мъжете 

Купа „Дейвис“. 

 

 

 

 

 


