
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 20 

от заседание проведено на 28.03.2013 година 

 

 

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

„Танцова изкуство – Илиев” за  заснемане и излъчване на финалния спектакъл на 

проекта „Танцова работилница”. 

 2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Българска 

федерация по мотоциклетизъм за заснемане и излъчване на 3 броя преки състезания от 

Световни шампионати по мотокрос, Световна купа на нациите „Супермото“ и 25 броя 

предавания  „МОТОСПОРТ ЕКСТРА”. 

 3. Управителният съвет отлага разглеждането на предложението от Българска 

федерация по спортна акробатика за заснемане и излъчване на Световна купа по 

спортна акробатика 2013, поради невъзможност на този етап БНТ да осигури техника в 

посочения период.  

 4. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с фондация 

„А’Аскеер” за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на наградите за 

театрално изкуство „Аскеер 2013”.  

 5. Управителният съвет приема отчета за месец февруари 2013 година на 

излъчените филми в рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на адирекция 

„Информация“. 

 6. Управителният съвет одобрява промяна в програмната схема на „БНТ1”, като 

на мястото на петъчния парламентарен контрол да се излъчва предаването „Денят 

отблизо с Мария” с увеличено времетраене от 105 минути. 

 7. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договори с компании за 

лицензиране на филми и сериали. 

 8. Във връзка с предложение от Министерство на вътрешните работи, Главна 

дирекция „Национална полиция”  за медийно партньорство в национална превантивна 

кампания „Безопасност и на две колела”, Управителният съвет  на основание чл.11, 

ал.1, т.14 от Правилника за дейността на УС на БНТ дава съгласие за безвъзмездно 

излъчване на клип, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с член 73, 

ал.1.   

 9. Във връзка с писмо от Извънреден и пълномощен посланик на Държавата 

Палестина в България Ахмед Ал Мадбух, Управителният съвет дава съгласие за 

медийно партньорство на фотоизложба представяща природните забележителности, 

историческото наследство, архитектурата на съвременните градове и религиозното 

многообразие на арабските страни. 

 10. Във връзка с предложение от Българска асоциация на кабелните 

комуникационни оператори за медийно партньорство на Годишна конференция на 

кабелната комуникационна индустрия „Цифрова България – 2013”, Управителният 

съвет поради кратките срокове от подаване на писмото не дава съгласие за излъчване 

на клип. Събитието да бъде информационно отразено, според програмните 

възможности. 

 11. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със Сдружение 

„Група 9” на проекта „СВОБОДАТА.NET”. 



 12. Управителният съвет дава съгласие за организиране и провеждане на 

Международния телевизионен фестивал „Златната ракла” през месец ноември 2013 

година в град София. 

 13. Решението по точката не е публично. 

14. Управителният съвет приема за сведение предоставения анализ от Директора 

на дирекция “Търговска“ за сключените договори, реализираните приходите от 

утвърдени рекламни пакети  в периода от 1 февруари до 22 март 2013 година.  

15. Решението по точката не е публично. 

16. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с непарична 

престация с „Медия сейлс“. 

17. Решението по точката не е публично. 

18. Управителният съвет утвърждава „Общи условия за излъчване на реклама 

и спонсорство в програмите на БНТ“, „Тарифи, отстъпки, облекчения и 

утежнения при реклама в предаванията на БНТ“, „Общи условия за публикуване 

на реклама на уебсайтовете на БНТ“, „Тарифи, отстъпки, облекчения и 

утежнения при реклама в уебсайтовете на БНТ“, „Методика за определяне на 

рейтинг прагове, СРР (цена на рейтинг точка), цени и ценообразуване“. 

Настоящите общи условия и тарифи за излъчване на реклама и спонсориране на 

предавания в програмите на БНТ влизат в сила от 01.04.2013 година.  

19. Управителният съвет приема за сведение предоставените от директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ справки и отчети към 28.02.2013 година.  

20. Във връзка с изпълнение на договор между БНТ и МРРБ, Управителният 

съвет одобрява средства за реализацията на рубриките „Обновените паметници“ и 

„Европа BG fest“, които да бъдат излъчени в предаването „Денят започва с култура“. 

 21. Управителният съвет одобрява промяна в решение на УС, протокол 

№18/20.03.2013 година, т.9 за излъчване на клип за разпространение на филма „Цветът 

на хамелеона“, копродукция на БНТ. 

 22. Във връзка с предстоящите Избори 2013 Управителният съвет, като временна 

мярка в хода на предизборната кампания при постъпване на искания от политически 

партии, коалиции и независими кандидати за ползване на архивни кадри от фонда на 

БНТ с цел включването им в клипове или други агитационни материали за целите на 

предизборната кампания, одобрява БНТ да предоставя кадри, ако те отразяват прояви и 

становища на политическия субект, който е депозирал искането, или негови кандидати. 

Във всички останали случаи кадри от фонда на БНТ да не бъдат предоставени. 

23. Решението по точката не е публично. 

 24. Управителният съвет приема за сведение предоставения отчет от началник 

отдел „Секретариат на УС“ по изпълнение на решенията на УС на БНТ.  

25. Управителният съвет дава съгласие да бъде трансформирана една щатна 

бройка от длъжността „камериер“ от Почивен дом – Китен в една щатна бройка на 

длъжността „отчетник автотранспорт“, отдел „Автотранспорт“, дирекция „Финансово-

стопанска“. 

26. Решението по точката  не е публично. 

27. Управителният съвет допълва свое решение отразено в протокол 

№18/20.03.2013 година, т.16 за одобряване на цени за 30 секунден рекламен клип, 

спонсорска заставка и отстъпки за рекламодатели на футболни срещи от „А“ футболна 

група за сезон 2012 – 2013 година и с цел привличане на рекламодатели.  

 28. Решението по точката  не е публично. 

 

 

 


