
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 53 

от заседание проведено на 04.08.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по волейбол и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 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”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на турнира Volleybal World Grand Prix 

2014 и приятелски мачове на Националния отбор по волейбол. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и становище 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 церемония по връчване на 

Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата на творци от 

София, която ще се проведе на 17 септември 2014 година в Народния театър „Иван Вазов“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Клуб по спортни танци „Бургас 

1975” и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, 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”, Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на ХХІХ-то издание на Международен 

турнир по спортни танци „Купа Бургас”. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Празнични герои” и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия” и дава съгласие за 

медийно партньорство на Коледна кампания „Празнични герои -2014“ за подпомагане на 

социално слаби семейства. 

5. Управителният съвет на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и телевизията 

и във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване на трудовия  

договор на Бойко Христов Станкушев на длъжност „омбудсман“ на БНТ. 


