
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 01 

от заседание проведено на 06.01.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен 

център София и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя 

на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и 

„БНТ HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на 

дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на спектакъла „Една нощ във Венеция“.  

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Волейболен клуб „ЦСКА“ и 

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

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на 

направление „БНТ HD”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния 

координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” 

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

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

стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

шестнайсетина финалите от Европейския турнир CEV Cup между мъжкия отбор на ЦСКА 

и швейцарския отбор „Амрисвил“, който ще се състои на 11.01.2017 година в зала „Арена 

Армеец“. 

3. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за организацията 

и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение предоставената справка 

от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за назначени и освободени 

служители по трудови правоотношения в периода от 1 октомври до 31 декември 2016 

година.  

4. Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона за радиото и телевизията, 

чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно списъка на 

ръководните длъжности в БНТ, определя за временно изпълняващ длъжността „директор” 

на дирекция „Търговска“ Емил Николов Плачков до назначаване на титуляр, считано от 

09.01.2017 година. 


