
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от заседание проведено на 15.07.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №12 от 26.06.2015 година на Бюджетна 

комисия по филмопроизводство и утвърждава финансовото участие на БНТ за 

предварителна откупка на права за излъчване („присейл“) на игралния пълнометражен 

филм „Пеещите обувки“ с работно заглавие „Момчето от площад „Славейков“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 1.07.2015 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема бюджет за създаване на сценарий на 

телевизионния сериал „Четвърта власт“ – втори сезон и отстъпване на авторски права за 

неговото използване. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Фолклорен ансамбъл „Тракия” 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, 

Програмния директор, 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 юбилеен концерт „Среща на поколенията“, който ще се състои на 02 август 2015 година 

в Античен театър – град Пловдив.  

4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по 

автомобилен спорт и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, 

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

осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, 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 рали „България“ 2015 година, рали 

„Сливен“ и рали „София“.  

 5. Във връзка с решение на УС, протокол №31/17.06.2015 година, т.6 и 

допълнително писмо от Организационен комитет гребане - Пловдив 2012 за отстъпено 

право за излъчване на документален филм с работно заглавие „Каналът под тепетата“ за 

Световно първенство по гребане /до 23 години/, което ще се проведе от 22 до 26.07.2015 

година в град Пловдив и становища 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, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор. 

6. Управителният съвет обсъди второ писмо от Министерство на културата за 

промяна в размера на финансовото подпомагане на отразяването на XI Национален събор 

на българското народно творчество, който ще се проведе в Копривщица на 7, 8 и 9 август 

2015 година и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №32/22.06.2015 

година, точка 3. 

 7. Управителният съвет приема за сведение предоставения окончателен доклад 

№ОАУ 03/2015 година за извършен одитен ангажимент за увереност на състоянието на 

вътрешния контрол в РТВЦ Варна за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година и 

възлага на Директора на дирекция „Свят и региони“ да предприеме съответните действия 



 

за изпълнение на препоръките дадени в окончателния доклад за подобряване на 

финансовото управление и контрол в РТВЦ Варна. 

 8. Управителният съвет приема за сведение предоставения окончателен доклад 

№ОАУ 04/2015 година за извършен одитен ангажимент за увереност на процеса на 

кандидатстване, одобрение и включване в програмите на БНТ на предавания създадени от 

независими български продуценти за периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година и 

възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да предприеме съответните действия 

за изпълнение на препоръките дадени в окончателния доклад. 

 9. Решението по точката не е публично. 

10. Управителният съвет обсъди предложения от и.д.Директора на дирекция 

„Информация“, Директора на дирекция „Техника и технологии“ и становище от 

Началника на отдел “Управление на човешките ресурси“  и на основание чл.62, т.4 от 

Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в 

структурата и длъжностното щатно разписание дава съгласие за промяна в длъжностното 

щатно разписание на БНТ, считано от 01.08.2015 година. 


