
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание проведено на 02.03.2018 година 

 

 

 

 1. Във връзка с указания на Министерство на финансите, дадени с писмо БЮ № 

1/12.02.2018 година, за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на 

първостепенните разпоредители за периода 2019 - 2021 година и докладна записка от 

Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Управителният съвет приема бюджетна 

прогноза за периода 2019 – 2021 година, с бюджетни показатели. 

2. Във връзка с предложение от „Ес Ейч Ен Студио“ ООД за медийно партньорство 

на концерт "Симфония на скръбните песни", със солист Лиса Джерард и Генезис 

Оркестра, под диригентството на Йордан Камджалов, който ще се проведе на 10 март 2018 

година в зала 1 на  НДК и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ и Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет с оглед становището на Директора на дирекция „Правна“ 

не дава съгласие за излъчване на клип за популяризиране на концерта. 

3. Във връзка с предложение за подкрепа на проект, организиран от кабелна 

телевизия „Инфо Кодал“ в Босилеград, свързан с историята и състоянието на българското 

малцинство в Република Сърбия и докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“,  Управителният съвет взе следните решения: 

 Одобрява представения проект на писмо до Министерството на културата и 

информацията на Република Сърбия за подкрепа от страна на БНТ в организираната от 

„Инфо Кодал“ в Босилеград, научна среща с участието на историци от двете страни по 

темата за състоянието на българското малцинство в Република Сърбия от 1919 година до 

сега.   

 Възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ (чрез продуцента на 

предаването „История.BG“) и Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ да 

окажат съдействие при подбора на българските учени-историци, които да участват в 

научната среща. 

 Възлага на Директора на дирекция „Информация“ при програмен интерес да 

планира отразяване на събитието, като при необходимост да използва видеоматериали 

заснети от телевизия „Инфо Кодал“. 

 


