
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 78 

от заседание проведено на 08.12.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди писмо от „Ню Момент Ню Айдиас Компани“ ООД 

и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на 

УС, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за 

популяризиране на кампанията за промяна на отношението към бежанците в България с 

послание „Да погледнем бежанците с други очи“, 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. 

Клипът да се излъчва в периода от 11 до 30 декември 2014 година в програми 

„БНТ1“ и „БНТ2“, съгласно приложената схема от дирекция „Търговска“. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от „Списание едно“ ЕООД и 

становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директор на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по 

безжичен път на концерт на Камерния оркестър на Забранения град. 

3. Управителният съвет обсъди писмо от Висшия адвокатски съвет с молба за запис 

и излъчване на празнично приветствие по повод Европейския ден на адвокатите и 

становище от Директора на дирекция „Правна“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ 

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

дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на обращение на 

Председателя на Висшия адвокатски съвет с продължителност до 2 минути на 9.12.2014 

година в 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. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска национална федерация 

карате и становище от и.д. Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони”,  Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и Директора на 

дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Балканско първенство по карате, което ще се проведе от 12 до 14 декември 2014 година в 

зала „Арена Армеец“. 

 


