
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 52 

от заседание проведено на 30.10.2019 година 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България и „Медия Икономика България“ ООД и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“,  и.д.Главния 

координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за 

сключване на договор с „Медия Икономика България“ ООД за заснемане и излъчване на 

официалната церемония по връчване на наградите „Мистър и Мисис Икономика 2019“, 

която ще се проведе на 12 ноември 2019 година в София Тех Парк. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Константин-Арт“ и 

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

„БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, 

и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, Директора на дирекция „Правна” 

и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, и дава съгласие за сключване на 

договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готов концерт-спектакъл 

„Булевардът“. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на направление 

“Програмно осигуряване“ и Директора на дирекция „Спорт“ и дава съгласие за сключване 

на договор с фирма „Sportradar“ за придобиване на медийни права за излъчване на 

срещите на ВК „Марица“ Пловдив в Европейската шампионска лига по волейбол. 

4. Решението по точката не е публично. 

 5. Решението по точката не е публично. 

6. Във връзка с ново писмо от Министъра на здравеопазването с молба за промяна 

на периода на излъчване на информационен клип за Национална кампания в подкрепа на 

донорството на органи "Да! За живот!" и становище от Директора на дирекция „Маркетинг 

и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие 

да бъде променен периодът за излъчване на клип за кампанията. Клипът да се излъчва в 

периода от 5 ноември до 5 декември 2019 година. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Българската федерация по 

мотоциклетизъм и становище от Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“,  

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

комуникации”, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния 

координатор на „БНТ1“ и „БНТ 3“,  и.д. Главния координатор на „БНТ2“ и „БНТ4“, 

Директора на дирекция „Икономическа” и Директора на дирекция „Правна”, и дава 

съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на финалния кръг от 

Световния шампионат по мотокрос фристайл Night of the Jumps, който ще се проведе на 

14.12.2019 година в Многофункционална спортна зала „Арена Армеец“. 

8. Управителният съвет обсъди протокол №17 от 21 и 22 октомври 2019 година на 

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

„Икономическа“ и одобрява обща бюджетна рамка на ефективните разходи за реализация 

на вътрешни телевизионни предавания на дирекциите и направленията произвеждащи 

програмно съдържание за четвъртото тримесечие на 2019 година. 


