
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 49 

от заседание проведено на 23.09.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от музикална агенция „Кантус 

Фирмус“ АД 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“, Главните координатори на Координационен 

център, Програмния директор, 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 Концерт на испанската цигуларка Летиция Морено, който ще се състои на 16.10.2015 

година в зала „България“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Професионален баскетболен клуб 

„Лукойл Академик“ ЕАД и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на направление „БНТ HD”, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главните координатори на 

Координационен център, Програмния директор, 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 домакинските срещи на отбора в европейския клубен турнир 

– Купа „ФИБА Европа“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Баскетболен клуб „Рилски 

спортист“ - Самоков и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора 

на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на направление „БНТ HD”, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главните координатори на 

Координационен център, Програмния директор, 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 домакинските срещи на отбора в европейския клубен турнир 

– Купа „ФИБА Европа“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Британски съвет – клон България 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” и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство 

на Европейска нощ на учените, която ще се състои на 25 септември 2015 година в София, 

Пловдив, Русе, Варна, Бургас и Стара Загора, едновременно с градове във всички държави 

от ЕС. 

5. Управителният съвет обсъди допълнително писмо от Борислав Йоцов, Yotsov 

Clarinet Sextet и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №36/08.07.2015 

година, т.6 като одобрява срещу предоставените на БНТ изключителни права за заснемане 

и излъчване на музикалния проект „Еуфория“ в програмите на БНТ, за период от 10 

години, БНТ да предостави телевизионно време за излъчване на рекламни форми. 

 


