
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 47 

от заседание проведено на 13.10.2016 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 19 и 20 септември 2016 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и одобрява бюджетните рамки за реализация на вътрешни 

телевизионни предавания на дирекциите произвеждащи програмно съдържание за 

четвъртото тримесечие на 2016 година, проектобюджет за изработване на нова шапка и 

кашове за предаването „Малки истории“, проектобюджет за реализация на извънредно 

предаване свързано с канонизацията на Майка Тереза, разпределение на спонсорски 

постъпления за предаването „Здравето отблизо“, проектобюджет за реализация на 

извънредно предаване с работно заглавие „Среща на държавните глави от групата 

„Арайолуш“, проектобюджет за отразяване в програма „БНТ2“ на състоялото се  хоро 

пред сградата на БНТ и проектобюджет за реализация на извънредно предаване с работно 

заглавие „БНТ2 на 5 години“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Рара Авис” ЕООД за заснемане и 

излъчване на конкурса „Мис Национален отбор 2016“, който ще се състои на 20 ноември 

2016 година в зала „Булстрад Арена“, град Русе и възлага на Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ да проведе допълнителни преговори с организаторите, касаещи 

предоставените права за излъчване на конкурса. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен 

център и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция 

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

„Правна” и дава съгласие за сключване на годишен договор за медийно партньорство за 

периода от 11.02.2017 година до 31.12.2017 година. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

“Финансово-стопанска“  и на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, 

чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане 

на Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на процедура за 

провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - 

помещение /ателие железари/ в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. 

„Цариградско шосе“ №111, публична държавна собственост, предоставен за управление на 

БНТ. 

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция “БНТ 

Свят и региони“ с информация за изпълнение на програмните характеристики в 

издадената индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуални медийни услуги с 

наименование „БНТ2“ за третото тримесечие на 2016 година и възлага на Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“ да информира за изпълнение на програмните  

характеристики по одобрената схема на програма „БНТ2“ в сила от 12.09.2016 година.  


