
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 33 

от заседание проведено на 16.07.2020 година 

 

1. Решението по точката не е публично. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Моцартови празници – 

Правец 04“ и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно 

партньорство на музикалния фестивал „Моцартови празници – Правец 2020“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Община Варна и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“ и ръководителя на 

РТВЦ Варна, съгласувано от Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно 

партньорство на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. 

4. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с предложение за сключване на договор със „168 часа“ ЕООД за медийно 

партньорство за популяризиране на телевизионната продукция на БНТ, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договор със „168 часа“ ЕООД за 2020 година. 

5. Управителният съвет обсъди протокол №02 от 7 юли 2020 година на Бартерната 

комисия на БНТ за необходимостта от осигуряване на външна реклама за популяризиране 

на кампании на БНТ и на основание чл. 10, т. 1 от Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ и с оглед предмета на договора, който не 

попада в обхвата на Закона за обществените поръчки по отношение на стойността, дава 

съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и Националната 

медия за външна реклама „Кривицки и Сие“ ООД – гр. Пловдив. 

6. Във връзка с ДР №1/17.01.2020 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2020 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

7. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Икономическа” за 

корекция на бюджета на БНТ към 30.06.2020 година, Управителният съвет с оглед 

актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетните 

данни, одобрява корекцията на бюджета на БНТ. 

8. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената информация от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за 

сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец юни 2020 година. 

9. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Габриела Козарева, 

Изпълнителен директор на Агенция по вписванията и становище от от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“,  Директора на дирекция  „Информация“, 

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция 

„Мултимедия” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно 

партньорство на комуникационната кампания по въвеждане на новия портал за заявяване 

на електронни услуги пред Агения по вписванията, който ще обединява предоставените до 

сега услуги от Търговския и Имотния регистър. 

 


