
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 30 

от заседание проведено на 09.06.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането 

им в съответствие с отчетените данни, приема извършване на корекция на бюджета на 

БНТ към 31.05.2015 година. 

2. Управителния съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

художествена гимнастика и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 

Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 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 турнир за Световната купа – индивидуално и ансамбли по художествена 

гимнастика, който ще се проведе от 14 до 16 август 2015 година в зала „Арена Армеец”. 

 3. Решението по точката не е публично. 

4. Решението по точката не е публично. 

5. Във връзка с писмо от „Спортен клуб БСД” докладна записка от Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони” и протокол на Продуцентския съвет на дирекция „БНТ 

Свят и региони за откриване на процедура за създаване на съвместна продукция между 

БНТ и „Спортен клуб БСД” на 27 броя предавания „Шампионска билярдна лига” с 

времетраене от 90 минути, Управителният съвет изисква становище от Програмния 

директор на БНТ за предложената програмна позиция на предаванията. 

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за излъчване на спонсорска заставка и благодарствени надписи 

на концерт на Весела Нейнски „Принцесата на джаза”. 

7. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

и становища от Директора на дирекция „Правна” и и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, Управителният съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и 

телевизията и съгласно чл.7, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС 

на БНТ, дава съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на програмно време за 

излъчване на обръщение на Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското 

изповедание по повод Свещения месец Рамазан на 18 юни 2015 година след емисията 

новини на майчин език. 

8. Управителният съвет обсъди протокол №03 от 09.06.2015 година на Бартерната 

комисия на БНТ и на основание чл.10, т.1 от Общите условия за излъчване на реклама и 

спонсорство в програмите на БНТ, и с оглед предмета на договора, който не попада в 

обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на стойността си, дава съгласие 

за сключване на договор за насрещни непарични престации между БНТ и „Дакс медия“ 

АД за осигуряване на голямата награда за победителя в шести сезон на формата „Надиграй 

ме“.  

9. Управителният съвет обсъди протокол №10/02.06.2015 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за създаване на сценарий за 

телевизионния игрален сериал „Под прикритие“ – пети сезон, 12 серии по 54 минути и 

отстъпване на авторски права за неговото използване. 


