
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от заседание проведено на 03.06.2014 година 
 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от „Мери Адвъртайзинг“ и становища 

от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директор на дирекция „Търговска” 

и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване на 

Четиринадесетата „Модна фиеста Албена“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Държавен музикален и балетен 

център и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция 

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

дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно 

партньорство на концерти и спектакли през новия сезон на театъра. 

3. Управителният съвет обсъди второ писмо от „Ивент Зона“ ЕООД и докладна 

записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за допълване в 

решение на УС, протокол №36/20.05.2014 година, т.20, като БНТ предоставя телевизионно 

време за излъчване на клип, анонсиращ включената допълнително културна програма в 

рамките на фестивала Beerrelation.  

 4. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска“ и одобрява сключване на договор между БНТ и Дарик радио за продажба на 

съвместен рекламен пакет за Световното първенство по футбол 2014 година в Бразилия. 

 5. Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и 

телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и Правилника за 

прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за стартиране на процедура 

за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот 

– частна държавна собственост, представляващ: почивна станция, намираща се в град 

Варна, местност „Баба Алино“. 

6. 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 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за 

контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в БНТ. 

 7. Управителният съвет обсъди предоставеното становище от Директора на 

дирекция „Финансово-стопанска“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ по 

Окончателен доклад №ОАУ 02/2014 г. за извършен одитен ангажимент за увереност на 

процеса по планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки в БНТ за периода 

от 01.01.2012 година до 31.12.2013 година. Становището да бъде предоставено за сведение 

на Директора на дирекция „Вътрешен одит“. 

 8. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ одобрява промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция 

„Информация“, като създава продуцентски център „БНТ HD“, считано от 10.06.2014 

година.  

 


