
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 07 

от заседание проведено на 17.02.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди писмо от Централната избирателна комисия и 

становище от Директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ и на 

основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава 

съгласие за предоставяне на телевизионно време за излъчване на четири информационни 

клипа, разясняващи правата и задълженията на гражданите в подготовката и провеждането 

на изборите за народни представители на 26 март 2017 година, съгласно разпоредбата на 

чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържат търговска 

информация и отговарят на посочените изисквания. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска агенция за инвестиции и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“, 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 

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

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

церемонията по връчване на наградите „Инвеститор на годината“ за отличаване на най-

значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2016 година. 

3. Управителният съвет обсъди писмо от Български футболен съюз с молба за 

предоставяне на видеоматериали от официални срещи на българския национален отбор за 

изработка на имиджов клип за предстоящите квалификационни срещи на отбора ни в Зона 

Европа, който ще бъде използван с нетърговска цел и ще бъде качен на официалната 

интернет страницата на БФС, на официалната му Фейсбук страница и в канала му в You 

tube и становище от Директора на дирекция „Правна” и с оглед, че БФС притежава всички 

права за отразяване на срещите на българския национален отбор по футбол дава съгласие 

да бъдат предоставени кадри с общо времетраене 90 секунди. 

 


