
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 58 

от заседание проведено на 04.11.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Национален дворец на културата 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, 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 награда за 

литературни достижения и принос към българския литературен контекст „Перото” на 

06.11.2015 година в литературен клуб „Перото”. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Сан продакшън” ЕООД 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, 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 спектакъл на Български национален 

цирк „София” с участието на артисти от Държавния унгарски цирк „Будапеща“. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от театър „Сълза и смях” и становище 

от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на споразумение за 

медийно партньорство на юбилейния спектакъл „Последният запис на Крап“ на 30 

ноември 2015 година по повод 70 годишнината на актьора Вельо Горанов. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и одобрява цени за продажба в търговската мрежа на рекламни сувенири за 

Детския песенен конкурс Евровизия 2015.  

5. Във връзка с проведен подбор за заемане на длъжността „ръководител на РТВЦ“, 

РТВЦ Русе и предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 

Управителният съвет на основание чл.68, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, чл.62 т.14 от 

Закона за радиото и телевизията, чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие Калчо Илиев 

Петков да бъде назначен на длъжността „ръководител на РТВЦ“, РТВЦ Русе”. 


