
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание проведено на 30.01.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската филхармония и 

становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване 

на концертни програми на Софийската филхармония за сезон 2013-2014. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска ски федерация  и 

становища от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

състезанията от Европейската Купа по ски алпийски дисциплини – мъже, Боровец 2014 

година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от фондация „Комунитас” и 

становище от и.д. Директора на дирекция „Търговска”, и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1” и Ръководителя на направление 

„БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за медийно партньорство при отразяване на проекта 

„1000 стипендии”. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Софийски университет 

„Св.Климент Охридски“ и докладна записка от Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“ и  дава съгласие за сключване на споразумение за партньорство с Националната 

университетска телевизия “Алма матер“. Одобрява излъчване веднъж седмично в 

програма “БНТ Свят“ на студентското предаване “Ателие“ с времетраене 27 минути в 

рубриката “Часът на студентите“. 

5. Управителният съвет обсъди писмо от Издателство „Захари Стоянов“ и 

становище от  Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на 

споразумение с издателството за безвъзмездно предоставяне на право за тиражиране на 

DVD носител – 1 000 броя на документалния филм „45 градуса по Азарян“ копродукция на 

БНТ и „Клас“ ЕООД, произведен през 2009 година, с автори: режисьор и сценарист Лилия 

Абаджиева, оператори Пламен Сомов и Рали Ралчев, който да бъде безплатно приложение 

към юбилейно издание на книга за режисьора Крикор Азарян. 

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава на цени за алтернативни рекламни форми - кът-ин/кът-даун и 

скайскрепър в кинематографични произведения, във филми и сериали, създадени за аудио-

визуални медийни услуги на БНТ и цена за „шапки реклама“ с позиционирани рекламни 

съобщения. 

7. 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 

Вътрешни правила за дейността на направление „Публични комуникации“. Настоящите 

правила влизат в сила от 1 февруари 2014 година. 

8. Решението по точката не е публично. 

 

 


