
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 55 

от заседание проведено на 27.11.2017 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за 

сключване на договор с “Eurosport SAS” за придобиване на телевизионни права за 

излъчване на стартовете от автомобилен шампионат „Формула Е“ на FIA, сезон 2017-2018 

година. 

2. Във връзка с писмо от „РА-ОРЕНДА“ ЕООД за отстъпване на право за излъчване 

на фолклорен спектакъл „Аз съм, Българийо, твоя дъщеря“ с участието на народната 

певица Поли Паскова, ансамбъл „Чинари“ и други фолклорни изпълнители 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“, Главния координатор на „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на 

програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, Директора на дирекция „Търговска” и Директора на 

дирекция „Правна”, Управителният съвет не приема предложението за сключване на 

договор. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска търговско-промишлена 

палата и становище от Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за медийно партньорство при отразяване на събития през 2018 

година. 

4. Във връзка с предложение от Ръководителя на направление „Международна 

дейност, проекти и програми“ за одобрение на статут на новинарско сдружение "Един 

пояс, един път" (The Belt and Road News Alliance), инициирано от китайската телевизия 

CCTV News Content, Управителният съвет дава принципно съгласие за предложения 

статут. Възлага на и.д.Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ да гласува от 

името на БНТ по така предложения статут на Общото събрание на сдружението в гр. 

Сания, Китай. При промяна в клаузите на статута на новинарското сдружение "Един пояс, 

един път", представителят на БНТ да гласува въздържал се и да уведоми Управителния 

съвет за предложените промени. 

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска“ и утвърждава цени за 30 секунден клип и отстъпки за рекламодатели при 

излъчване  в програмите на БНТ на Международния турнир по тенис „Гаранти Коза София 

Оупън 2018”. 

6. Във връзка с проведени преговори с Първа инвестиционна банка и договорена 

маркетингова активност, под формата на покривно пано на фасадата на основната сграда 

на БНТ, за популяризиране на предстоящите стартове по сноуборд, за които БНТ 

притежава права за телевизионно отразяване и предложение от Директора на дирекция 

„Търговска“, Управителният съвет дава съгласие да бъде поставено покривно пано на 

южната фасада на основната сграда на БНТ, с визия на българските участници в 

стартовете по сноуборд – Александра Жекова и Радослав Янков. Покривното пано 

включва и логата на БНТ и Първа инвестиционна банка. 

 7. Във връзка с решение на УС, протокол №52/07.11.2017 година, т.14 за промяна 

в действащата организационна структура и щатното разписание на БНТ  и докладна 

записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, и.д.Директора на дирекция 

„Административна“ за приемане на длъжностна характеристика, Управителният съвет на 



 

основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 8 от Правилника 

за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява длъжностна 

характеристика за длъжността Директор на дирекция „Маркетинг и комуникации“. 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №54/21.11.2017 година, т.23, 

Управителният съвет възлага да бъде организирана среща на 28.11.2017 година. 

 

 


