
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 37 

от заседание проведено на 03.08.2016 година 
 

 

 1. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност, 

технологичното обновление и финансово състояние на Българската национална телевизия 

за периода от месец февруари 2016 година до месец юли 2016 година и възлага на 

Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 27.07.2016 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и дава съгласие в бюджета на информационните 

емисии „България 19:30“ излъчвани по програма „БНТ 2“ да бъде включено хонорарно 

възнаграждение за нова дейност „режисьор“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Балпекс“ ООД и становище от 

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”, 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 церемония по награждаването от Национален конкурс 

„Сграда на годината 2016“, който ще се състои на 13.12.2016 година.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Отворени изкуства” и 

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

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

„Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство на 

Фестивала „Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2016”, който ще се проведе на 23 и 24 

септември 2016 година. 

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и дава съгласие за сключване на договор с EBU за лицензиране 

правата за излъчване на концерти на Виенската филхармония за период 2018-2022 година. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на 

Столична община и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за медийно партньорство на кампания за 

скрининг програма, насочен към борбата с рака на млечната жлеза. 


