
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 02 

от заседание проведено на 09.01.2014 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 06.01.2014 година на Бартерната 

комисия на БНТ и докладна записка от Изпълнителния директор и взе следните решения: 

1.1. Дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и 

ЗАД “Армеец“ АД за застраховане на техника на БНТ, която трябва да бъде 

транспортирана и монтирана в специалното студио на БНТ за отразяване на Зимните 

олимпийски игри в Сочи срещу предоставяне на телевизионно време за излъчване на 

рекламни форми. 

1.2. Дава съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и 

МОЛ „Парадайз“ за реализиране на рекламна кампания свързана с отразяването на 

Зимните олимпийски игри Сочи – 2014 година срещу предоставяне на телевизионно време 

за излъчване на рекламни форми. 

1.3. Не приема предложението на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и 

изложените мотиви на Бартерната комисия и не дава съгласие за сключване на договор с 

непарични престации между БНТ и „МАКСПОРТ за предоставяне на облекло за 13 

журналисти от БНТ за работа в зимни условия, което е предназначено за българските 

представители, участващи в игрите. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Върджин Груп България” ЕООД и 

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

„Търговска”, Директор на дирекция „Правна” и Директор на дирекция „Финансово-

стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване на право за излъчване 

на Годишни музикални награди под мотото „Оставам тук” срещу предоставяне на 

телевизионно време за излъчване на спонсорски заставки. 

3. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава 

Тарифа за нови рекламни формати на сайтовете на БНТ. 

 4. Управителният съвет обсъди писмо от Министерство на културата с молба за 

предоставяне на кадри от аудиовизуални произведения от фонда на БНТ за изготвяне на 

мултинационално досие за вписване на мартеницата в представителния списък на 

ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството и становище на 

Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата 

за използване на кадри от аудиовизуални произведения на БНТ свързани с мартеницата, 

които да бъдат използвани за разработването на досие за вписване в Представителния 

списък на нематериалното културно наследство на човечеството. 

 5. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на  

дирекция „Техника и технологии“, считано от 15.01.2014 година. 

 

 

 

 


