
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 13 

от заседание проведено на 22.03.2017 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по кану-каяк 

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”, 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 

Европейско първенство по кану-каяк за мъже и жени, което ще се проведе от 14 до 16 юли 

2017 година в град Пловдив. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по конен 

спорт 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”, 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 турнира 

за Световна купа по прескачане на препятствия „Божурище 2017“, който ще се проведе в 

периода от 30 юни до 2 юли 2017 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Планински клуб „Чомолунгма“ 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”, Директора на дирекция 

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

стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за съвместно създаване на 

документален филм „Експедицията Еверест – Лхотце“ от рубриката „В кадър“ с включени 

кадри заснети от алпиниста д-р Атанас Скатов, който в периода от 10 до 25 май 2017 

година ще извърши траверс между осемхилядниците Еверест и Лхотце. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от „Еспресо Медия“ ЕООД и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция 

„Информация“, Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно 

партньорство на социалния проект „Работилница за репортери 2017 – Разкажи за твоята 

България“, който се организира за втора поредна година от регионалния портал за новини 

на запад от София – Esspresonews.bg, като основната му цел е да стимулира интереса на 

учениците от горните класове на обучение в училищата в шест общини – Божурище, 

Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница към журналистическата професия. 

 5. Управителният съвет обсъди писмо от Председателя на Арт Център „Кърнолски“ 

становище от Директора на дирекция „Търговска“ и счита за нецелесъобразно неусвоеното 

телевизионно време за излъчване на рекламни форми в Гала концерта на националния 

конкурс „Път към славата“ да бъде прехвърлено към новото предложение за заснемане и 

излъчване на концерт „Различни, но заедно“. 



 

6. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ 

относно настъпили промени в програмата на квалификационните срещи на националните 

отбори по футбол – юноши до 17 и 19 година и младежи до 21 години, Управителният 

съвет дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №08/22.02.2017 година, т.5 

като одобрява новата програма предоставена от Българския футболен съюз. 

 7. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно време, 

приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на предаванията и 

изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец февруари 2017 година. 

8. Във връзка с проведено обсъждане относно излъчване на предизборен клип на 

КП „Коалиция на недоволните” в периода 21-23 март 2017 година по програмата „БНТ 1”,   

Управителният съвет спира от излъчване на клипа, до произнасяне на Централната 

избирателна комисия относно неговата законосъобразност. 

 


