
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 36 

от заседание проведено на 17.08.2017 година 

 

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

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция 

„Информация“, Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и 

дава съгласие за медийно партньорство на проекта „Добрият пример на запад от София“. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от генерал-майор Груди Ангелов, Началник 

на Военна академия „Георги Стойков Раковски” с молба за излъчване на клип за 

популяризиране на приема за цивилни лица в магистърските програми през учебната 2017-

2018 година 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 излъчване на клип, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във 

връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа търговска информация и 

отговаря на посочените изисквания. 

 3. Управителният съвет обсъди с писмо от Кмета на Община Габрово с молба за 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуални произведения 

от фонда на БНТ през месец октомври 2017 година по време на организирани изложби и 

културни прояви, свързани с представянето на живота и творчеството на родения в 

Габрово художник Христо Явашев – Кристо и становище от Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за предоставяне на правата за публична прожекция с 

некомерсиална цел в залите на музея „Дом на хумора и сатирата“, съгласно чл.24, ал.1, т.8 

от ЗАПСП на аудио-визуални произведения. 

4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и 

писмо от независимия продуцент „Фреш Продакшън“ ЕООД, Управителният съвет дава 

съгласие предаването „Пътеки“ да бъде позиционирано за излъчване по програма „БНТ1“ 

от 26 август 2017 година. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Търговска“ за сключване на договор между БНТ и „Триера Комюникейшънс“ ЕООД за 

излъчване на телевизионни форми и рекламни клипове за проекта „Национална игра на 

лотариен принцип с касови бележки“ – втора и трета част на техния клиент Национална 

агенция за приходите и дава съгласие за сключване на договор. 

 6. Решението по точката не е публично. 


