
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от заседание проведено на 29.04.2014 година 
 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от „Ламята“ ЕООД и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за 

отстъпване право за излъчване на концерт на Руслан Мъйнов „Любими руски песни“. 

 2. Във връзка с предложение от Фондация „Формат СФФ” за медийно партньорство 

на 12- то издание на Международния фестивал за късометражно кино „В Двореца”, който 

ще се проведе от 28 юни до 04 юли 2014 година в град Балчик, Управителният съвет 

връща предложението и възлага на и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да проведе 

преговори с организатора за уточняване на параметрите за медийното партньорство. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Лудогорец 2012“ и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „БНТ Свят 

и региони“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 

Националния фолклорен събор „Лудогорие“, който ще се проведе на 5 и 6 юли 2014 

година в град Разград. 

 4. Управителният съвет обсъди писмо от “Синеаст Моуди Продукшън“ с 

предложение за излъчване на клип за киноразпространение на документалния филм 

„Живот почти прекрасен“ и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ 

и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и с оглед обстоятелството, че кампанията е по 

повод промоция на европейски филм, дава съгласие за излъчване на клип за 

популяризиране разпространението в кината на филма „Живот почти прекрасен“, съгласно 

разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ. Клипът да се излъчва 

според програмните възможности по „БНТ1“ в периода от 16 до 26 май 2014 година. 

5. Във връзка с предложение от Главния комисар на МВР за излъчване на клип за 

популяризиране на благотворителната инициатива в подкрепа на семейството на 

загиналия командос Емил Шарков и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ 

и Ръководителя на направление „БНТ мултимедия“, Управителният съвет на основание 

чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и съгласно 

разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ,  дава съгласие за излъчване 

на клип за популяризиране на транзитна банкова сметка в БНБ за набиране на дарителски 

средства, които да бъдат предоставени на семейството на командос Емил Шарков. Клипът 

да се излъчва по 2 (два) пъти на ден в програми „БНТ1“ и „БНТ2“ в периода от 7 май до 7 

юли 2014 година, според програмните възможности. 

Управителният съвет дава съгласие да бъде публикувана снимка, информация и 

банковата сметка в БНБ в сайта на БНТ в секция „Да помогнем”, за набиране на 

дарителски средства за подпомагане на  семейството на загиналия командос Емил Шарков.  

 6. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“  и утвърждава пакети за интернет реклама на уебсайта на БНТ за Световното 

първенство по футбол 2014 година в Бразилия. 

 7. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец март 2014 

година. 



 

 8. Решението по точката не е публично. 

 9. Управителният съвет обсъди докладна записка от Началника на отдел 

„Управление на човешките ресурси“ и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и 

телевизията утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 

29.04.2014 година. 

10. Управителният съвет одобрява представения проект на договор с фондация 

„Ромски свят“ за излъчване на 9 (девет) броя от поредицата „Светът на ромите“ с 

времетраене по 13 минути. 

 


