
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 69 

от заседание проведено на 18.12.2015 година 
 

 

1. Решението по точката не е публично. 

 2. Решението по точката не е публично. 

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

„Търговска“ и утвърждава цени за рекламни клипове и пакети за рекламодатели на 

Европейското първенство по футбол - Франция 2016 година. 

 4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим 

имот, за инсталиране на 1 автомат за продажба на топли напитки и 1 комбиниран автомат 

за продажба на студени напитки и пакетирани изделия в помещение № 2.17 в Апаратно-

студиен комплекс 1, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111 и на основание чл.42, ал.2 от 

Закона за радиото и телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната 

собственост дава съгласие за провеждане на търг. 

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

„Търговска” и дава съгласие за сключване на анекс към договор  със „Студио Модерна 

България“ ЕООД за продажба на телевизионно време за излъчване на телепазарен 

прозорец в програмите на БНТ. 

6. Във връзка с предложение от Министерство на вътрешните работи за излъчване 

на клип с цел подпомагане на децата на загинали и пострадали служители от системата на 

МВР при изпълнение на служебните задължения и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ,  дава съгласие за излъчване на клип, 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.   

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по тенис и 

Турнирния директор на турнира „Гаранти Коза София Оупън” и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на направление „БНТ HD“, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на 

програми „БНТ1” и „БНТ HD”, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на 

дирекция ”Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на три годишен договор за 

заснемане и излъчване на Международния турнир по тенис за мъже „Гаранти Коза София 

Оупън”, включен в календара на Асоциацията на тенисистите професионалисти (АТП).  

 


