
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 41 

от заседание проведено на 08.09.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„БНТ HD“ съгласувано от Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“ и 

одобрява представената програмна схема на „БНТ HD“ за периода от 15 септември до 31 

декември 2016  година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „ИРД“ ЕООД 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 Гала концерт „Коледни звезди”, който ще се проведе на 

15.12.2016 година в зала 1 на НДК. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от „Юнайтед Продъкшън“ ЕООД и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 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 медийно 

партньорство на седмото издание на международния фестивал за независимо кино „София 

Индипендънт филм фестивал“, който ще се проведе от 27 октомври до 3 ноември 2016 

година.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от Кмета на Община Ловеч и 

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

Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Ръководителя на направление 

„БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно 

партньорство на фестивала „Ловеч рок фест“, който ще се проведе от 22 и 23 септември 

2016 година.  

5. Управителният съвет обсъди предложение от „АПРА“ ООД и становище от 

Директора на 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“, Ръководителя на направление 

„Публични комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно 

партньорство на инициативата „Моят зелен град“, която ще се състои на 10 септември 

2016 година.  

6.  Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за 

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

празник Курбан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният 

съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, 

т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и 

безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на проф. 

Недим Генджев – председател на Висшия духовен съвет на 11 септември 2016 година по 

програма „БНТ1”, според програмните възможности.  

7 Управителният съвет обсъди предложение от Български футболен съюз и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с Български футболен 

съюз за придобиване на права за излъчване на архивни кадри с участието на националния 



 

ни отбор в Европейското първенство по футбол през 1996 година и организиране на 

церемония по награждаване на футболистите взели участие в Световното първенство по 

футбол през 1966 година.  

8. Решението по точката не е публично. 

 


