
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 19 

от заседание проведено на 22.03.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет дава съгласие за увеличение на бюджетна рамка за 

първо тримесечие на 2013 година на ПЦ „Спорт“, дирекция „Информация“ за 

реализация на предаванията от Европейското първенство по биатлон – град Банско.. 

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

федерация по ръгби за заснемане и излъчване на мач по ръгби между отборите на 

България и Словения. 

3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „БГ Къмпани“ 

ЕООД  за заснемане и излъчване на юбилеен концерт на Кичка Бодурова „Завръщане“. 

4. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство със Съюз на 

българските композитори на прегледа „Нова българска музика 2013“. 

5. Управителният съвет дава съгласие  за медийно партньорство със Сдружение 

„Студентско общество за компютърно изкуство“ на форума „Компютърно 

пространство 2013“. 

6. Управителният съвет дава съгласие  за медийно партньорство с „Норд 

Авторециклинг“ АД и „Норд Елрециклинг ЕАД“ на екологичната инициатива „Не 

изхвърляйте опасните отпадъци – те са вредни“. 

7. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „АВО-Бел“ 

ООД в благотворителната изложба „Традиции и кухня на англоговорящите държави“ за 

събиране на средства за осигуряване на достъп до образование на деца, подпомагани 

чрез един от центровете за семейно консултиране и подкрепа на SOS детски селища в 

България. 

8. Управителният съвет дава съгласие на Регионален исторически музий – Русе 

за безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция, която не е с 

комерсиална цел, а с образователна – при условията на свободно ползване, съгласно 

чл.24 от ЗАПСП на кадри от документалния филм „По хълмовете на времето – 

транспорт“, във връзка с новоизграждаща се музейна експозиция в РИМ – град Русе. 

9. Решението по точката не е публично. 

10. Решението по точката не е публично. 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Управителният утвърждава сключване на договор за доставка за обособена 

позиция №1 „Заснемане на телевизионна продукция” с фирма „Техно” ООД. 

13. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ по изпълнение на решение на УС, 

протокол №13/27.02.2013 година, т.35. 

14. Управителният съвет одобрява изменение в длъжностно щатно разписание 

на БНТ – Дирекция „Техника и технологии“, считано от 01.04.2013 година. 

 

 

 

 

 

 


