
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 55 

от заседание проведено на 02.10.2013 година 

 

 

1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с волейболен клуб 

„Марек Юнион-Ивкони” 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”. 

 2. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Бранд Медия 

България“ за заснемане и излъчване на церемонията по връчване на наградите „Кмет на 

годината“. 

 3. Управителният съвет дава съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на 

програмно време за излъчване на обръщение на Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на 

Мюсюлманското изповедание на 14 октомври 2013 година, по повод настъпването на 

свещения за мюсюлманите празник Курбан Байрам, според програмните възможности в 

програма „БНТ1”.  

 4. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Ивентийз“ 

ЕООД на концерта на американската джаз група Пинк Мартини, който ще се състои на 16 

октомври 2013 година в зала 1 на Националния дворец на културата. 

5. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с „Бери груп 

България” ООД на международното изложение „Образование без граници” в периода от 

18 до 20 октомври 2013 година и възлага на Красимир Ганев – експерт-квалификация в 

отдел „Управление на човешките ресурси“, Мария Атанасова – изпълнителен продуцент в 

дирекция „Програма БНТ1“ и Весела Смилец – редактор в дирекция „Информация“ да 

разработят визия за стажантски програми в БНТ, които да бъдат представени на 

международното изложение „Образование без граници“. 

 6. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно излъчване на клип за 

популяризиране на националната кампания „Каритас“ на DMS номер 17 777 за набиране 

на дарителски SMS в подкрепа на болни и самотни възрастни хора. 

 7. Управителният съвет приема предоставения окончателения доклад №ОАУ 

05/2013 година и възлага на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ да предприеме 

спешно необходимите действия за изпълнение на препоръка №7 в одитния доклад, 

свързана с актуализиране на съществуващата длъжностна характеристика за длъжността 

„изпълнителен продуцент“ в дирекция „БНТ Свят и региони“ чрез вменяване на 

задължения, свързани с теглене и отчитане на средства по заповеди за командироване на 

други лица. 

 8. Управителният съвет подкрепя принципно идеята за реализиране и заснемане на 

музикалния флашмоб, като предлага да се обмисли вариант за организиране на 

предложението на друго публично място, за да се избегне реклама на търговски обекти. 

 9. Управителният съвет одобрява предложените от и.д. Директора на дирекция 

„Информация“ и Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ програми за оценяване от 

селекционна комисия и включването им в постоянния каталог на URTI за 2014 година. 

Програмите могат да бъдат използвани безвъзмездно, с единственото условие членовете 

на URTI, които ги ползват да заплащат авторските и сродни права, свързани с излъчването 

им за територията на съответната държава. 

10. Управителният съвет връща за доработване на представената Тарифа за 

продажба на „Гарантиран рейтинг на БНТ1”. 

11. Управителният съвет одобрява цени за продуктово позициониране в 

телевизионния сериал „Под прикритие“ – четвърти сезон. 



 

12. Управителният съвет дава съгласие за допълване на решение на УС, протокол 

№51/10.09.2013 година, т.19 и одобрява допълнителни обемни отстъпки за клиенти, които 

са валидни само за закупуване на рекламно време в телевизионния сериал „Четвърта 

власт“ и Зимните олимпийски игри Сочи 2014 година. 

13. Управителният съвет приема за сведение информацията по изпълнение на 

решение на УС, протокол №53/20.09.2013 година, т.9 за реализираното рекламно време и 

приходи от продажба на реклама и спонсорство през месец август 2013 година, но счита че 

тя не отговаря на изискванията за касово отчитане и изпълнение на бюджета за приходите 

от продажба на рекламно време. Изготвеният анализ не отговаря на реално отчетените 

приходи за посочения период, поради включените в справката от дирекция „Търговска“ 

сключени бартерни договори за периода. 

14. Управителният съвет връща предоставения проект на типови договори, като 

възлага на Директора на дирекция „Правна“ да извърши необходимите корекции и 

прецизира текстовете в договорите съобразно приетите Общи условия за публикуване на 

реклама на уеб-сайтовете на БНТ. 

15. Решението по точката не е публично. 

16. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от Началника 

на отдел „Управление на човешките ресурси” за назначени и освободени служители по 

трудови правоотношения в периода от 01.09 до 30.09.2013 година.  

17. Решението по точката не публично. 

18. Решението по точката не публично. 

 

 

 

  

 


