
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от заседание проведено на 13.07.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Областния управител на област 

Благоевград и становище от Програмен директор, Директора на дирекция „Програма 

БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на Заключителния концерт от 15-ти Събор 

на народното творчество „Пирин пее“.  

2. Управителният съвет обсъди протокол №32 от 09.07.2018 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджетни разходи за производство на 

филмовия проект „Битката за Северозапада“ от рубриката „В кадър“ с времетраене 27 

минути, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

3. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа” за 

корекция на бюджета на БНТ към 30.06.2018 година, Управителният съвет с оглед 

актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетените 

данни, приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ. 

4. 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. 

5. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за популяризиране на вътрешната телевизионна продукция, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договор със „СББ Медиа“ АД. 

6. Решението по точката не е публично. 

 7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ и Началника 

на отдел „Секретариат на УС“, 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 дирекция „Информация“ и отдел „Секретариат на УС“, считано от 

01.08.2018 година. 

8. Управителният съвет обсъди протокол №8 от 30 март 2018 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и доклад на Директора на дирекция 

„Икономическа“ и одобрява бюджет за реализация на кампанията „Пътуващо лятно кино с 

БНТ“ през 2018 година. 

 

 


