
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 67 

от заседание проведено на 22.11.2013 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет приема становището от и.д. Директора на дирекция 

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

„ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване 

на договор с Съюза по аеробика България за заснемане и излъчване на Световната Купа за 

мъже и жени по спортна аеробика, която ще се състои на 10 – 11 май 2014 година в хотел 

„Самоков“ Боровец. 

 2. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на 

договор за партньорство между Българската национална телевизия и Българското 

национално радио, регламентиращ участието на двете страни при организиране на 

Коледен концерт – матине с участието на Симфоничния оркестър на БНР с диригент Емил 

Табаков, Детския радиохор на БНР с диригент Венеция Карамаринова и солисти: Ина 

Кънчева – сопран и Явор Желев – флейта, който ще се излъчи на 25.12.2013 година 

директно от БНТ по програма „БНТ2“ и от БНР по програма „Христо Ботев“. 

 3. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване 

на договор с „БИАП“ ООД за отстъпено право за излъчване на Коледен и новогодишен 

концерт, който ще се проведе на 7 декември 2013 година в зала „България“. 

 4. Управителният съвет приема становището от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за медийно 

партньорство с Американска фондация за България на фестивала “Ранно пиле 9“, който ще 

се проведе от 27 ноември до 2 декември 2013 година. 

 5.  Управителният съвет приема становището от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” по постъпило писмо от „Публисис“ АД и дава съгласие за излъчване на клип 

в подкрепа на кампанията на УНИЦЕФ България „Някои деца не мечтаят за играчки“. 

 6. Управителният съвет приема становището от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска”, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция 

„Информация“ и  Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за 

медийно партньорство с Фондация „Димитър Бербатов“ на националната кампания 

“Награди за успелите деца на България – 2013“ целяща да подпомага и насърчава децата 

да развиват таланта си в областта на науката, изкуството и спорта. 

 7. Управителният съвет приема докладната записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол № 66/13.11.2013 

година, т.4 за заснемане и излъчване на концерт-спектакъл „Продължаваме заедно“. 

 8. Управителният съвет приема становището от  Директор на дирекция „Правна” и 

дава съгласие за предоставяне на права на Софийска градска художествена галерия за 

безплатна публична прожекция на два филма за Сирак Скитник по време на организирана 

изложба „Сирак Скитник – художник и критик“. 

 9. Управителният съвет приема становището от  Директор на дирекция „Правна” и 

дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата на Северняшки ансамбъл за 

народни песни и танци „Иван Вълев“ за възпроизвеждане на DVD носител в общ тираж от 

100 броя на предаването „Иде нашенската музика“ – произведено през 2009 година, с 



 

времетраене 34,19 минути и автори: режисьор Росица Анчева, сценаристи Даниел Спасов 

и Емилия Стоянова и оператор Радослав Георгиев. 

 10. Управителният съвет приема докладната записка от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и дава съгласие за стартиране на нова процедура за провеждане на 

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещение представляващо „Бюфет 

за бърза закуска“, част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за 

управление на БНТ, намиращ се в сградата на РТВЦ Варна, спирка „Почивка“. 

 11. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за сключени договори, реализирано рекламно 

време, приходи от продажба на реклама и спонсорство, постигнати рейтинги на 

предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ през месец октомври 

2013 година. 

 12. Управителният съвет приема предоставения Окончателен доклад №ОАУ 

07/2013 година за извършен одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението 

на препоръките при извършен одит относно състоянието на вътрешния контрол в 

дирекция „Публични комуникации” и възлага на Ръководителя на направление „Публични 

комуникации“ да разработи и предостави за утвърждаване на Генералния директор на БНТ 

стратегически и годишен план за развитие на направлението. 

 13. Управителният съвет на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и 

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

одобрява длъжностни характеристики в дирекция „Търговска“, сектор „Деловодство и 

контрол на достъп“, отдел „Административен“, дирекция „Административна“ и Почивен 

дом Китен.  Управителният съвет връща предоставените длъжностни характеристики от 

Ръководителя на направление „Публични комуникации“ за съгласуване с Началника на 

отдел „Управление на човешките ресурси“, който да предложи промяна в констатираното 

дублиране на длъжността „експерт – проучване на аудиторията“ в дирекция „Търговска“ и 

в направление „Публични комуникации“.  

14. Управителният съвет приема предложението на Ръководителя на направление 

„Международна дейност“ за отказ от участие на Българската национална телевизия в 

Международния песенен конкурс на Евровизия 2014 година, поради намаляване на 

бюджета на БНТ за 2014 година. 

 

 

 

 

 

 


