
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 53 

от заседание проведено на 20.09.2013 година 

 

 

 1. Управителният съвет одобрява програмна схема на „БНТ2” от 1 октомври 2013 

година.  

 2. Управителният съвет дава съгласие „Би Ти Ел – Рефреш“ ООД да предостави 

готов видеозапис от концерта „Фортисимо фест“ на 15.09.2013 година в град Пловдив при 

същите условия уточнени в договора, съгласно решение на УС, протокол №50/29.08.2013 

година, т.2., като организаторът в рамките на един месец преди датата на излъчване на 

концерта да предостави готовия продукт за художествена и техническа оценка от 

длъжностните лица в БНТ. 

 3. Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Търговска“ подробна 

информация за подадения сигнал свързан с нерегламентирано гледане на сериала „Под 

прикритие“ в интернет сайтовете vbox7.net, youtube.com и zamunda.net и възлага на 

Директора на дирекция „Правна“ да се запознае с информация и при необходимост отново 

да предприеме действия за сезиране на прокуратурата за нарушение на Закона за 

авторското право и сродните му права при нерегламентираното качване в посочените 

сайтове. 

 4. Решението по точката не е публично. 

5. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с The Economist 

Event на среща на високо равнище „ЕС – Балкани”, която ще се проведе на 17 и 18 

октомври 2013 година в Кемпински хотел Зографски - гр. София. 

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

Държавен културен институт къща музей „Панчо Владигеров“ за публична прожекция на 

документалния филм „Звънците и камбаните“. 

7. Управителният съвет дава съгласие за допълване на свое решение отразено в 

протокол №42/04.07.2013 година, т.3 за заснемане и излъчване на юбилейния концерт на 

Йорданка Христова „Влюбена в живота“. 

8. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с „Икономедиа” АД 

и „Сега“ АД за интернет реклама в сайтовете на „Нет инфо“ и bg.mama.com. за 

популяризиране на телевизионния сериал „Четвърта власт“.  

 9. Управителният съвет връща предоставената информация от Директора на 

дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време и приходи от 

продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предавания през месец август 

2013 година, като изисква обосновка и анализ на приходите от реклама. В отделните 

таблици на приходите и бюджета за месец август посочените суми да бъдат уеднаквени  за 

ефективно плащане и бартери. 

 10. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

дирекция „Правна” за настъпили промени и нови актове в нормативната уредба, касаещи 

дейността на БНТ. 

 11. Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и 

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

одобрява длъжностна характеристика за длъжността „Администратор уеб сайт“ в отдел 

„Нови медии“, дирекция „Публични комуникации“. 

   

 

 


