
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 47 

от заседание проведено на 12.10.2017 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 25 и 26 септември 2017 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за 

реализация на вътрешни телевизионни предавания за четвъртото тримесечие на 2017 

година и разпределение на средства по договор №9-6535/24.08.2017 година с 

Министерство на икономиката за реализиране на репортажи по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 20014-2020 година. 

 2. Управителният съвет обсъди и приема за сведение предоставената справка от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ по решение на УС, протокол 

№40/12.09.2017 година, т.5. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол №39/08.09.2017 година, т.12, 

Управителният съвет изслуша Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, 

Ръководителя на направление „Чужди програми“, Главните координатори на 

Координационен център, Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“ и възлага на Генералния директор да организира среща със 

всички заинтересовани лица относно отчетността по условията на сключените договори за 

придобиване на права за излъчване на филми и програми.  

4. Във връзка с решение на УС, протокол №57/07.12.2016 година, т.3, получено 

потвърждение от Евровизия за включване на БНТ към колективния договор ФИФА за 

излъчване на 23 октомври 2017 година от 21:30 часа на „ФИФА Футболни награди 2017 

година“ и докладна записка от от Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, 

и.д.Директора на дирекция „Информация“  и Директора на дирекция „Финансово-

стопанска“, Управителният съвет  дава съгласие за придобиване на телевизионни права за 

излъчване на церемонията за определяне на най-добрия футболист на годината „ФИФА 

Футболни награди 2017 година“. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Всички заедно за една 

кауза“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция 

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

„Търговска”, Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и Директора на дирекция 

„Правна“ и поради липса на програмна, техническа и финансова възможност за цялостно 

заснемане на благотворителния концерт „Всички заедно за една кауза“, дава съгласие за 

медийно партньорство на благотворителен концерт за набиране средства за закупуване на 

апаратура за деца, лишени от родителска грижа, с редица здравословни проблеми, който 

ще се проведе на 19 октомври 2017 година. 

6. Във с писмо от агенция APRA и докладна записка от Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“ и Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава 

съгласие да бъде организирано и реализирано извънредно предаване, като част от проекта 

„Надиграй ме“ на 22.10.2017 година от 12:00 до 13:00 часа пред Народен театър „Иван 

Вазов“. Предаването да бъде излъчено пряко по програма „БНТ2“. 

7. Решението по точката не е публично. 

 


