
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 39 

от заседание проведено на 24.08.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и одобрява програмни схеми на „БНТ2“ и „БНТ Свят“, считано от 

12.09.2016 година до влизане в сила на лятната програмна схема за 2017 година. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и приема представения бюджет за 2017 година и актуализираната 

бюджетна прогноза за периода 2018 – 2019 година, с бюджетни показатели.   

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Председателя на Народно читалище 

„д-р Петър Берон-1926“ 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“, 

и.д.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 юбилеен концерт на хор 

„Христина Морфова“, който ще се проведе на 19.10.2016 година в зала „България“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от ансамбъл „Чинари“ 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“, и.д.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 музикално-танцовия спектакъл „Възрожденски разкази“, 

който ще се проведе на 28.11.2016 година в зала 1 на НДК. 

5. Във връзка с писмо от Директора на дирекция „Спорт“ в Община Варна с молба 

за предоставяне на право за използване на архивни кадри от фонда на БНТ, с цел 

излъчването им на рекламни видео стени на Община Варна за популяризиране на 

международната ветроходна регата „SCF Black Sea Tall Ships 2016“ и становище от 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет  дава съгласие за предоставяне на 

продуцентски права за използване на части от предаването „ТОЛ ШИПС – Морската 

олимпиада“ с автори: сценарист Бистра Варнева, режисьор Мариета Бобева и оператори 

Деян Овчаров и Неделчо Овчаров. 

Ползвателят на кадрите следва да получи съгласието на носителите на авторски 

права и да уреди отношенията си с тях, преди предоставянето на архивните кадри, 

съгласно чл.67 от Закона за авторското право и сродните им права. 

 6.  Управителният съвет обсъди предложение от Началника на отдел „Секретариат 

на УС“ и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.09.2016 

година. 

7. Управителният съвет приема за сведение, представения от Директора на 

дирекция „Вътрешен одит“, доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ в БНТ за 

периода от 01.01.2016 година до 30.06.2016 година (междинен доклад). 

8. Решението по точката не е публично. 



 

9. Управителният съвет обсъди предложение предложение от Председателя на 

Български колоездачен съюз 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 програма „БНТ2“ и „БНТ Свят“,  и.д.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 65-тата Международна колоездачна обиколка на България, 

която ще се проведе от 27 август до 2 септември 2016 година. 

 

 


