
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 46 

от заседание проведено на 14.07.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от ПФК „Литекс Ловеч“ и становище 

от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

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

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

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на футболната среща от 

предварителния кръг на УЕФА Лига Европа между отборите на ПФК „Литекс“ и ФК 

„Диосгуори ВТК“ (Унгария), която ще се състои на 17 юли 2014 година на градския 

стадион „Ловеч“. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от Столичен куклен театър и 

становища 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 за заснемане и излъчване 

на Международния фестивал за уличен и куклен театър „Панаир на куклите 2014”, който 

ще се проведе в периода от 16 до 22 септември 2014 година. 

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Изпълнителния директор и 

протокол №11 от 07.07.2014 година на Бартерната комисия на БНТ и дава съгласие за 

промяна в решение на УС, протокол №33/09.05.2014 година, т.6 за сключване на договор с 

„Турал Мениджмънт“ ЕООД за осигуряване на голямата награда за победителя в 

предаването „Надиграй ме“ - сезон 5,  като променя престацията от страна на БНТ. 

 4. Управителният съвет обсъди доклад от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, относно приключила процедура за избор на изпълнител и сключването на 

договор по обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и 

предоставяне на ваучери за храна на служители на БНТ” и на основание чл.7, ал.2, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на 

договор за изпълнение с „Томбоу България” ООД. 


