
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

  

ПРОТОКОЛ № 64 

от заседание проведено на 30.10.2013 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №26/15.10.2013 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец септември 2013 година на 

излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„Информация“. 

2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Национална 

гвардейска част за заснемане и излъчване на два концерта на Гвардейския представителен 

духов оркестър.  

3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Театър „Искри и 

сезони” за заснемане и излъчване на Гала концерт „Коледни звезди”, който ще се проведе 

на 16.12.2013 година в зала 1 на НДК. 

4. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с ДКАРЦ „Хил 

Клиник” на кампанията „Моември 2013 – превенция на рака на простата”.  

5. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с АСТ Фестивал за 

свободен театър за медийно партньорство на изданието на фестивала под мотото 

„Добавяне на стойност“. 

6. Управителният съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол 

№59/16.10.2013 година, т.29 свързана с предоставените права от Професионален 

баскетболен клуб „Лукойл Академик“ за заснемане и излъчване на домакинските срещи на 

клуба в турнира за мъже „Юрокъп“. 

7. Управителният съвет приема предложението на Дружеството за колективно 

управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални 

видеозаписи и на артистите-изпълнители ПРОФОН за популяризиране на кампанията 

„Силата на музиката“ и дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване 

на спонсорска заставка, 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. 

8. Управителният съвет одобрява графика за плащане за придобиване на 

изключителни телевизионни права, неизключителни интернет и мобилни права за 

територията на България, включващи откриване, закриване и дневници от 

Параолимпийските игри в Сочи 2014 година и Рио де Жанейро 2016 година. 

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

Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава Правила за работа на 

Бартерната комисия на БНТ, в сила от 01.11.2013 година. 

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

Правилника за организацията и дейността на УС, утвърждава промени в Правилника за 

реда и условията на организиране и финансиране създаването на български телевизионни 

филми в БНТ и Правилата за организацията и дейността на Съвета за технологично 

развитие в БНТ в частта касаеща състава на тези органи. Настоящите промени влизат в 

сила от 01.11.2013 година. 

11. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация за 

настъпили промени в нормативната уредба касаещи дейността на БНТ. 

  12. Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и 

телевизията одобрява длъжностна характеристика за длъжността „водещ“ в направление 

„БНТ София“, продуцентски център „БНТ Региони“, дирекция „БНТ Свят и региони“. 



 

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

дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.11.2013 

година. 

 14. Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ и чл.62, т.12 от Закона за 

радиото и телевизията приема Списък на ръководните длъжности в БНТ, за които 

утвърждава сключване и прекратяване на трудовите договори. 

15. Решението па точката не е публично. 

 

 

 

 

 

 

 

 


