
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 62 

от заседание проведено на 22.10.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор със Софийската 

филхармония за заснемане и излъчване на концерти от сезон 2013-2014. 

2. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключените договори, реализираното рекламно 

време, приходите от продажба на реклама и спонсорство, постигнатите рейтинги на 

излъчваните предавания в програма „БНТ1“ за месец септември 2013 година.  

3. Управителният съвет дава съгласие за промяна в свое решение, протокол 

№55/02.10.2013 година, т.1 за заснемане и излъчване на Европейски клубен турнир за 

мъже CEV, Шампионска лига, включващ домакинските срещи на ВК „Марек Юнион –

Ивкони“ в зала „Арена - Самоков”, като среща между отборите на „Тур Волей” – Франция 

и ВК „Марек Юнион – Ивкони”  на 19.12.2013 година няма да се излъчва в програмите на 

БНТ. 

4. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата на 

Международния фестивал на планинарския филм за публична прожекция на пет филма от 

поредицата „Тивия – едно тъй дълго завръщане“ за представяне на мореплавателя Дончо 

Папазов по време на фестивала. 

5. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата на 

Международна фондация „Европейски Форум” и Немско-българско културно дружество 

за публична прожекция на филма „Творчески портрет на Апостол Карамитев” по повод 

отбелязване на 90-та годишнина от рождението на актьора Апостол Карамитев. 

6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с Фондация за 

българската култура в чужбина за медийно партньорство на 4-то издание на 

международния фестивал за независимо американско кино „София Индипендънт филм 

фестивал“, който ще се проведе от 24 октомври до 3 ноември 2013 година. 

7. Управителният съвет дава съгласие за сключване на споразумение с „Национален 

дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД за медийно партньорство на ХХVII 

издание на „Киномания” в периода от  14 до 28 ноември 2013 година. 

8. Управителният съвет приема бюджет за реализация на телевизионния игрален 

сериал „Под прикритие”- четвърти сезон, с времетраене 12 епизода по 54 минути.  

 

 

 


