
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 16 

от заседание проведено на 17.03.2018 година 

 

 

 

1. В изпълнение на концепцията на Генералния директор „Проектът БНТ: Доверие, 

добросъвестност, дисциплина“,  Управителният съвет обсъди възможностите за промяна в 

програмните характеристики, регламентирани в издадената индивидуална лицензия за 

доставяне на аудио-визуални медийни услуги с наименование „БНТ 2“. В съответствие с 

концепцията, да бъде изготвено искане за изменение на лицензията, като програма „БНТ2“ 

да продължи да бъде с общ профил, но с тематична насоченост: образование и култура. 

 Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ да организара и проведе социологическо проучване с фокус група за оценка 

и обосновка на въздействието върху телевизионната аудитория на изменението в 

тематичната насоченост на програма „БНТ2“ - образование и култура. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Елен Герджиков, председател 

на Столичен общински съвет и председател на Фондация „София – Европейска столица на 

спорта“ и становище от Програмния директор, 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 „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 35-ия Маратон на София на 14 

октомври 2018 година, 3-ия Маратон на Варна на 13 май 2018 година и до 10 (десет) 

готови репортажни филми с работно заглавие „Спортувай“ за спорта като стил и култура 

на живот в големия град. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по 

мотоциклетизъм и становище от Програмния директор, 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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

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

сключване на договор за излъчване на състезанията от Световния шампионат по мотокрос 

и реализиране на 16 броя предавания „МОТОСПОРТ ЕКСТРА”. 

 4. Във връзка с решение на УС, протокол № 15/14.03.2018 година, т.8 за 

утвърждаване на програмната схема на „БНТ1“ и предложение от Програмния директор за 

обсъждане на промяна в концепция на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно”, 

свързана с представяне на кухнята, жителите и културата на 45 държави и 22 исторически 

области в Европа с наименование „Вкусната Европа“, Управителният съвет одобрява 

представената концепция на предаването и дава съгласие за продължаване на договора с 

независимия продуцент „Еф Хикс Камера” ЕООД за закупуване на 180 епизода от 

външната продукция „Бързо, лесно, вкусно”, като в рамките на анекса ще бъдат 

реализирани 100 епизода с времетраене по 27 минути от формата „Вкусната Европа“ и 80 

епизода с времетраене по 27 минути - „Вкусната България“. 



 

 5. Управителният съвет се запозна с мотивите и аргументите в докладна записка от 

Йоана Левиева, изпълнителен продуцент и водещ и Евгения Атанасова, автор и водещ на 

предаването „Светът е седем“ и възлага на Генералния директор съвместно с Програмния 

директор да уведомят продуцента на предаването за причините, довели до отпадането му 

от излъчване в програмната схема на „БНТ1“, считано от 2 април 2018 година. 

 


