
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 39 

от заседание проведено на 10.06.2014 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „България си ти” и 

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

„ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция  „Търговска”, Директора на дирекция 

„Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, „Финансово-стопанска” и 

дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на церемонията по 

награждаването на Националната образователна инициатива „Цветна олимпиада”, която 

ще се състои на 17 юни 2014 година в Народен театър „Иван Вазов”.  

2. Управителният съвет обсъди предложение за заснемане и излъчване на концерт 

на Кичка Бодурова, който ще се състои на 10 октомври 2014 година, в зала 1 на НДК и 

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

Свят и региони”, 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. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Калин Вельов и становище от 

Директор на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и 

и.д.Директор на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за 

отстъпване право за излъчване по безжичен път на концерт на група „Тумбаито“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от „Епизод“ ЕООД и становище от  

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директор на дирекция „Търговска” и 

дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път 

на концерт по повод 25 години творческа дейност на рок група „Епизод“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от игумена на манастира „Св.св.Козма 

и Дамян“ и становище на Директора на дирекция „Правна“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 

от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с оглед обстоятелството, че 

кампанията е в полза на обществено полезна кауза, дава съгласие за излъчване на клип по 

повод 200 години от възстановяването на манастира и покана към населението за участие 

в празничните служби на 14 и 15 юни 2014 година, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и 

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

отговаря на посочените изисквания. 

Клипът да се излъчва по 2 (два) пъти на ден по програми „БНТ1“ и „БНТ2“ в 

периода 12 до 15 юни 2014 година, според програмните възможности. 

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Правна“ и дава съгласие да бъде сключено споразумение с „Болкан Ентертейнмент 

Компани“ ЕООД за отразяване на събитието „Sofia Rocks“, което ще се проведе на 6 юли 

2014 година на стадион „Академик“ в град София.  

 7. Във връзка с влязло в сила съдебно решение за възстановяване на служител на 

работа в БНТ, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и 

телевизията утвърждава промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника 

и технологии“, считано от 12.06.2014 година. 

8. Във връзка с проведен конкурс за заемане на длъжността „началник на отдел”, 

отдел „Автореклама“ в дирекция „Търговска“ и предложение от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“, Управителният съвет на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото 

и телевизията и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за 

сключване на трудов договор с Стефан Крумов Николов, считано от 16.06.2014 година. 


