БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 22
от заседание проведено на 27.04.2015 година
1. Във връзка с писмо от Български червен кръст за присъединяване към апела на
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец за спешно набиране
на средства за подпомагане на пострадалото население след земетресението в Непал и
предложение към БНТ за партньорство в организираната Национална благотворителна
кампания и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“, съгласувана от
и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Управителният съвет одобрява БНТ да участва в
съвместната инициатива. На основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на
Национална благотворителна кампания за подпомагане на пострадалото население след
земетресението в Непал за набиране на средства чрез изпращане на дарителски SMS на
кратък номер 1466 за всички мобилни оператори, чрез специално открита банкова сметка в
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД IBAN: BG23UNCR70001519676152; BIC: UNCRBGSF и чрез
дарения през интернет страницата на БЧК.
Клипът да бъде изработен от екип на дирекция „Информация“ и да се излъчва в
програмите на БНТ до края на Националната благотворителна кампания, съгласно
разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа
търговска информация, отговаря на посочените изисквания.
2. Във връзка с предложение от Съюза на българските журналисти за медийно
партньорство и излъчване на имиджов клип за отбелязване на Международния ден на
свободата на пресата – 3 май и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска”,
Ръководителя на направление „Публични комуникации” и Директора на дирекция
„Правна”, Управителният съвет одобрява съвместно със Съюза на българските
журналисти да бъде изработен клип с участието на Бойко Василев, Надя Обретенова и
Поли Златарева - лица на БНТ. Клипът да се излъчи на 3.05.2015 година по 5 (пет) пъти за
всяка от програмите на БНТ, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73,
ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените
изисквания.

