
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 04 

от заседание проведено на 30.01.2018 година 

 

 

 

 1. Във връзка с предложение от Генералния директор за създаване на Обществен 

съвет на БНТ, като консултативен орган, подпомагащ реализирането на обществените 

функции на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т.15 от Правилника за 

организацията и дейността на УС взе следните решения: 

 а/ Одобрява създаването на Обществен съвет на БНТ в следния състав: 

- доц. Харалан Александров, социален антрополог, преподавател в Нов български 

университет 

- проф. Боян Биолчев, писател, сценарист, бивш ректор на Софийския 

университет 

- Теодора Димова, писател 

- Мартин Захариев, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм 

- Ваня Гешева, председател на Българската асоциация на спортистите олимпийци 

и член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет 

- Хилда Казасян, музикант 

- Иван Киров – Тоби, творчески директор на „Маккан Ериксън" 

- Иван Стамболов – Сула, публицист, блогър 

- Гергана Паси, председател на Дигиталната национална коалиция, посланик на 

новите технологии 

б/ Одобрява за Председател на Обществения съвет на БНТ да бъде издигната 

кандидатурата на проф. Боян Биолчев. 

в/ Утвърждава проекта на Правилник за структурата и дейността на Обществения 

съвет на Българската национална телевизия. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на младежта и 

спорта и Български спортен тотализатор чрез Гражданско дружество по ЗЗД „ДИСпорт“ и 

становище от Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „Информация“, 

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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

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

сключване на договор за заснемане и излъчване на Церемония за награждаване отличилите 

се спортисти и треньори на България за 2017 година „Нощта на шампионите“, която ще се 

състои на 05.02.2018 година.  

 3. Във връзка с писмо от Н. Пр. г-жа Текла Харангозо - Извънреден и пълномощен 

посланик на Унгария в София с молба за предоставяне на права за използване на кадри от 

предаването „Денят започва с култура“ и становище от Директора на дирекция „Правна”, 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за ползване на кадри с 

интервю на Посланика, в което е представил традиционни унгарски продукти, изделия и 

постижения, с общо наименование „хунгарикуми“. Кадрите ще бъдат използвани по време 

на презентации на унгарски продукти от Комисията „Хунгарикуми“ и Министерство на 

земеделието на Унгария. 

 4. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по 



 

обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на системата AVID за производство, 

излъчване и архивиране на телевизионни програми“ и решение №РД-10-46/25.01.2018 

година на Генерален директор за избор на изпълнител, Управителният съвет на основание 

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

сключване на договор за изпълнение с „БУЛКОМП“ ООД. 


