
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 34 

от заседание проведено на 20.07.2016 година 
 

 

1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет приема корекция на бюджета на БНТ към 30.06.2016 година. 

2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-

стопанска”, Управителният съвет в съответствие с чл.7, ал.1, т.5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ приема представения Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.06.2016 година.  

3. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 14.07.2016 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

документален филм с работно заглавие „Зимни, младежки, български“, проектобюджети за 

разпределение на спонсорски постъпления за предаването „Бразди“, проектобюджет за 

реализация на извънредно предаване по случай 179 години от рождението на Васил 

Левски, промяна в утвърдените бюджетни разходи за второ и трето тримесечие на 2016 

година на РТВЦ Варна, проектобюджет за реализация на 10 броя кратки видеоматериали 

по проекта „Будител на годината“ и проектобюджет за реализация на един документален 

филм от проекта „Светът на живо“. 

 4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване 

на договор с „Файвпоинтс България“ за организиране на съпътстваща програма и 

спонсориране на проекта „Пътуващо лятно кино с БНТ1“ 2016 година. 

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

„Търговска“ и дава съгласие за промяна в периода на предоставеното телевизионно време 

за излъчване на клипове за популяризиране на кръводарителската кампания „поДАРИ 

КРЪВ“. 

6.  Решението по точката не е публично. 

7. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава 

промяна в Правилника за реда и условията за продуциране и копродуциране на филми в 

БНТ. 

 8. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, относно 

приключила процедура за избор на изпълнител след проведена открита процедура по 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 

пътници и багаж при служебни пътувания на служители на БНТ“, Управителният съвет на 

основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

утвърждава сключване на договор за изпълнение с „ФОРТУНА 7-ТУРИЗЪМ ТР“ ООД. 

9. Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Лиляна Николова Стоянова, 

на длъжност „директор“ на дирекция „ТВ производство“, считано от 01.08.2016 година и 

предложение от Изпълнителния директор, Управителният съвет на основание чл.62 т.12 от 

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

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ определя за 

временно изпълняващ длъжността „директор” на дирекция „Телевизионно производство“ 

Мария Емилова Петрова до назначаване на титуляр. 

10. Решението по точката не е публично. 

 


