БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 19
от заседание проведено на 21.04.2016 година
1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” и приема представения Отчет за касовото изпълнение на бюджета
на БНТ към 31.03.2016 година.
2. Управителният съвет обсъди протокол №5 от 20.04.2016 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и одобрява представената план-сметка за
организиране на 34-тата Годишна конференция на СИРКОМ, Асоциацията на
европейските телевизии и актуализиран проектобюджет за реализация на Церемонията по
награждаването на Асоциацията на европейските телевизии.
3. Решението по точката не е публично.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Intelligent Music. Ltd. за отстъпено
право за излъчване на музикалния филм "ROCK made in BG" 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“ и дава съгласие за сключване на
договор.
5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ с предложение за сключване на договор с Министерство на
образованието и науката за реализация на съвместна кампания, включваща изработването
и излъчването на кратки телевизионни форми, тип портрет показващи възгледите и живота
на отделни учители с работно заглавие „Най-добрият учител, когото познавам“ и дава
съгласие за реализиране на проекта.
6. Във връзка с решение на УС, протокол №17/13.04.2016 година, т.17 и докладна
записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет изисква да бъде
внесено становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“, относно
ефективните разходи предвидени за реализиране на дейностите от страна на БНТ.
7. Управителният съвет обсъди предложение и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ за одобрение на цени за рекламни позиции в издаваното от БНТ списание
„Спорт & Digi“ и на основание свое решение от протокол №18/19.04.2016 година, т.3.2,
не приема предложението.
8. Управителният съвет с оглед липсата на постъпила официална кореспонденция
до Генералния директор на БНТ приема за сведение внесени становища от и.д.Директора
на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” (по заповед №РД-10181/19.04.2016 г.) по получено до тях писмо от „Камера Ентъртейнмънт“ ЕООД.
9. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията
и чл.7, ал.1, т.6 от Правилника за организацията и дейността на УС, с цел оптимизиране
организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание дава
съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на направление БНТ, считано от
01.05.2016 година.

