
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 40 

от заседание проведено на 27.07.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и 

одобрява програмна схема на „БНТ1“, считано от 10 септември 2018 година. 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и 

одобрява програмна схема на „БНТ2“, считано от 1 октомври 2018 година. 

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и 

одобрява програмна схема на „БНТ HD“, считано от 10 септември 2018 година. 

4. Управителен съвет обсъди предложение от Българска асоциация по мини футбол 

и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, Директора 

на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.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“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за 

сключване на договор за предоставяне на права за излъчване на Европейското първенство 

по мини футбол. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от „Даная Интернешънъл“ ЕООД и 

становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.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”, Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

юбилеен концерт на Нели Рангелова.. 

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

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Курбан Байрам и становище от Директора на дирекция „Информация“ и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от 

Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т.12 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и безвъзмездно 

предоставяне на програмно време за заснемане и излъчване на обръщение на Главния 

мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание.  

7. Решението по точката не е публично. 

8. Решението по точката не е публично. 

9. Решението по точката не е публично. 

10. Решението по точката не е публично. 

11. Във връзка с писмо от Гергана Коларова, Изпълнителен директор на Първа 

САГБАЛ „Св. София“ за медийно партньорство на информационна и профилактична 

кампания за борба с рака на гърдата, и становище от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 

7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за 

излъчване на информационен клип за кампанията, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и 



 

във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа 

търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

12. Управителният съвет обсъди протокола от работата на комисията, назначена със 

заповед №РД-10-352/11.07.2018 година на Генералния директор и одобрява представения 

проект за нови графични знаци на студио „Формшлаг“. 

13. Решението по точката не е публично. 

14. Във връзка с предложение от Генералния директор, Управителният съвет на 

основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в 

БНТ дава съгласие Витомир Йорданов Саръиванов да бъде назначен на длъжност Главен 

продуцент на продуцентски център „Спорт“ в дирекция „Информация“. 

 


