
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 04 

от заседание проведено на 26.01.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Софийска филхармония 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“, Главните координатори на Координационен център, 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 концерт на Красимира Стоянова, който 

ще се състои на 31.01.2016 година в зала „България“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от SOS Детски селища в България и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, 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”, 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 съвместна реализация на предаване с елементи от „Пощенска кутия за приказки“ част от 

благотворителната кампания под надслов „Влез във важните истории“.  

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Международна дейност, проекти и програми“ и одобрява да бъде продължено членството 

на БНТ в международната организация CIRCOM REGIONAL – Асоциация на 

европейските телевизии. 

4. Управителният съвет обсъди докладната записка от Изпълнителния директор и 

протокол №1 от 22.01.2016 година на Бартерната комисия на БНТ и дава съгласие за 

сключване на споразумение с непарични престации между БНТ и „Литекс моторс“ АД. 

 5. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет на основание Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на 

обществени поръчки и чл.90, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки дава съгласие 

за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на течни горива за нуждите на автомобилния парк чрез карти 

за безналично плащане и гориво за отопление на сградите на БНТ“, като одобрява проекта 

на документация за провеждане на процедурата. 


