
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 30 

от заседание проведено на 25.04.2013 година 

 

 

 1. Управителният съвет утвърждава предоставения проект на договор с фирма 

„Фърст Диджитъл“ ЕАД. 

 2. Във връзка с писмо от Главния редактор на вестник „24 часа“ за заснемане и 

излъчване на инициативата „Достойните българи“ и докладна записка от Директора на 

дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие БНТ като съорганизатор на 

инициативата да предостави телевизионно време за излъчване на 2 броя спонсорски 

заставки по 6 секунди в началото и края на предаването. 

3. Управителният съвет одобрява бюджет за реализация на предаването 

„Потребители“ – 16 броя по 60 минути, включено в програмната схема на „БНТ2“. 

 4. Управителният съвет на основание сътрудничеството между БНТ и 

международната организация „Трансперънси интернешънъл“ в рамките на кампанията 

„Честни избори 2013“ дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на неизключителни 

права за използване на клипа „Прозрачност без граници“ за максимално предвидения в 

закона срок, по всички възможни начини, и за територията на целия свят. 

5. Управителният съвет дава съгласие Международния телевизионен фестивал 

„Златната ракла” да се проведе в периода 19 – 23 април 2014 година в град Пловдив. 

6. Управителният съвет във връзка с получена награда в категория „игрални 

филми“ на организирания конкурс за регионални телевизионни програма в Европа 

“PRIX CIRCOM Regional 2013“ дава съгласие за предоставяне на права за едно 

безплатно излъчване на игралния филм „Жълто куче“ с режисьор Мария Николова на 

всички телевизии членки на CIRCOM в рамките на една година за периода от май 2013 

до май 2014 година. 

7.  Във връзка с постъпило писмо от “Гала филм“ с предложение за излъчване на 

трейлър за киноразпространение на игралния филм „Джулай“, Управителният съвет с 

оглед обстоятелството, че кампанията е по повод промоция на европейски филм дава 

съгласие за излъчване на рекламен трейлър за популяризиране на филма „Джулай“, 

съгласно разпоредбата на чл.89 от ЗРТ.   

8. Управителният съвет дава съгласие за увеличаване броя на излъчване на 

клипове за популяризиране на фестивалите Sofia Contemporary, Sofia Design Week, 

Dаnce Week, Sofia Architecture Week, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и с 

оглед обстоятелството, че тези проекти подкрепят кандидатурата на София за 

„Европейска столица на културата 2019”. 

9. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Българския 

културен институт в Рим на „Празник на българското кино в Рим” в периода от 25 до 

27 май 2013 година. 

10. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със „София 

Мюзик Ентърпрайзес“ в организирания на 12 май 2013 година концерт с участието на 

Depeche Mode, представление на мюзикъла We Will Rock You в периода 15-18 май 2013 

година, концерт на The Wall на Роджър Уотърс на 30 август, представленията през 

месец септември на Cirque du Soleil и в други организирани събития в рамките на 

следващите дванадесет месеца. 

11. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Конфедерация 

на независимите синдикати в България и сдружение с нестопанска цел 



„Благотворителен фонд проф.д-р Желязко Христов, д.м.“ за заснемане и излъчване на 

XIII Детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“. 

 

 

 

 

 


