
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 32 

от заседание проведено на 14.06.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Община Варна и становища от 

Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ 

HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция 

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

дирекция „Правна”, и.д.Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, Директора на 

дирекция „Информация“ и Ръководителя на РТВЦ Варна, и дава съгласие за сключване на 

договор за заснемане и излъчване на концерти от програмата на Международния 

музикален фестивал „Варненско лято“ 2018 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по конен 

спорт и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, 

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

региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,  

Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

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

дирекция „Правна” и и.д.Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, и дава съгласие 

за сключване на договор за заснемане и излъчване на турнира за Световна купа по 

прескачане на препятствия „Божурище 2018“, която ще се проведе на Конна база „ген. 

Крум Лекарски“ в град Божурище. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Арлекин“ и становище 

от Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на 

дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ 

HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, Директора на дирекция 

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

сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-

визуално произведение - две части от конкурса „Киното – моя любов, моя песен“ от 

Фестивала за детско медийно творчество „Арлекин“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Световен фестивал на 

анимационния филм“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, 

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

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

дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство на 14-тото издание на Световен фестивал на анимационния филм. 

5. Във връзка с получена оферта от „The sportsman media group“ и предложение от 

Програмния директор и Директора на дирекция „Информация“, Управителният съвет дава 

съгласие за придобиване на права за излъчване на финалния турнир „Златна лига“ по 

волейбол за жени.  

6. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за 

възстановяване на дейността на кореспондентския пункт на БНТ в Берлин с оглед 

провеждащите се ежеседмично важни европейски и световни политически и културни 



 

събития, Управителният съвет приема мотивите и дава съгласие да се възстанови 

кореспондентския пункт на БНТ в Берлин. 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Във връзка с ДР №1/11.01.2018 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2018 година и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

9. Във връзка с предложение от Председателя на Фондация „МС Общество – 

България“ за излъчване на информационен клип, който призовава за повече разбиране от 

обществото, че заболяването множествена склероза не е присъда и становище от 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ и с оглед, че събитието е в полза на обществено полезна кауза, 

дава съгласие за излъчване на информационен клип, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 

и във връзка с чл. 73, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа 

търговска информация и отговаря на посочените изисквания. 

10. Решението по точката не е публично. 

11. Решението по точката не е публично. 

12. Решението по точката не е публично. 

13. Решението по точката не е публично. 

 14. Във връзка с изменение на организационната структура и длъжностното щатно 

разписание приети и докладна записка от Директора на дирекция „Правна”, 

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 УС на БНТ, утвърждава списък 

на ръководните длъжности в БНТ - Приложение №1 към чл.10, ал. 2 от Правилника за 

структурата и организацията на дейността на БНТ. 

 15. Във връзка с предложения от Директора на дирекция „Техника и технологии“ и 

Директора на дирекция „Информация“ за промяна в длъжностното щатно разписание и 

становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, 

т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно 

разписание на БНТ, считано от 01.07.2018 година. 

 

 

 


