БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 23
от заседание проведено на 29.04.2015 година
1. Управителният съвет обсъди предложение от Нов български университет и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция
„Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансовостопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на Гала
концерт на майсторския клас на Райна Кабаиванска, който ще се състои на 27.09.2015
година в Софийската опера и балет.
2. Управителния съвет обсъди предложение от Нов български университет и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони” и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване
на договор за отстъпване право за излъчване на Юбилеен гала концерт „Райна
Кабаиванска представя звездите на операта“ (съкратена версия на концерта с времетраене
100 минути и пълна версия на концерта - 3 части всяка с времетраене по 57 минути).
3. Управителният съвет обсъди предложение от „СТИК-М“ ЕООД за придобиване
на телевизионни права за излъчване 17 срещи от Световното първенство по хокей, което
ще се проведе от 1 до 17 май 2015 година в Чехия и докладни записки от и.д.Директора на
дирекция „Информация“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за
сключване на договор.
4. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за
допълнителни спонсорски и рекламни пакети, Управителният съвет одобрява
предложените пакети за рекламодатели при излъчване на финала на проекта „Лачените
обувки на българското кино“ на 7.06.2015 година, който ще бъде допълнително излъчван
пред Народен театър „Иван Вазов“.
5. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по
решение на УС, протокол №20/22.04.2015 година, т.2, Управителният съвет дава съгласие
за промяна в решението си, като одобрява към командировъчни разходи (дневни) за
заснемане на филм за Международния конкурс за пианисти и цигулари „Панчо
Владигеров“ да бъде включена и допълнително сума за заплащане на нощувките на
реализационния екип.
6. Управителният съвет обсъди предложение от Главна дирекция „Национална
полиция“ за партньорство свързано с отбелязване на Третата глобална седмица за пътна
безопасност от 4 до 10 май 2015 година одобрена с решение на ООН и становище от
и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и
Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за излъчване на клип, съгласно
разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържа
търговска информация и отговаря на посочените изисквания. Клипът да бъде изработен от
екип на дирекция „Информация“ и да се излъчва в периода от 4 до 10 май 2015 година.
7. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Международна
дейност, проекти и програми“, Управителният съвет одобрява представения проект на
договор за предоставяне на програмно време за излъчване на програмни форми в програма
„БНТ2“ с Министерство на икономиката за популяризиране на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.
8. Във връзка с предоставено допълнително разяснение от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“, относно предложение за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка за осигуряване на денонощна физическа охрана на РТВЦ
Русе, Управителният съвет на основание Правилника за организацията и дейността на УС

на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на
обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за
провеждане на открита процедура с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа
охрана на РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” №6”, като утвърждава представения проект на
документация за провеждане на обществената поръчка.
9. Във връзка с писмо от ДП „Български спортен тотализатор“ и докладна записка
от Изпълнителния директор и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава
съгласие за сключване на допълнително споразумение към действащия договор за
предоставяне на телевизионно време за излъчване на ежеседмични предавания отразяващи
тегленето на тиражите на спортния тотализатор.
10.1. Във връзка с предложение от Програмния директор на БНТ и становище от
Началника на отдел “Управление на човешките ресурси“ за промяна в действащата
организационна структура и щатното разписание на БНТ, Управителният съвет 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 структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от
01.06.2015 година.
10.2. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“
и становище от Началника на отдел “Управление на човешките ресурси“ за привеждане на
организационната и длъжностна структура на дирекция „Техника и технологии“ в
съответствие с производствената необходимост, Управителният съвет 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
организационната структура и длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и
технологии“, считано от 01.05.2015 година.
11. Във връзка с изменение на организационната структура и щатното разписание
на длъжностите в дирекция „Техника и технологии“ и предложение от Началника на отдел
„Управление на човешките ресурси“ за приемане на нови длъжностни характеристики
съобразно изпълняваните функции от служителите в ново сформираното направление
„Производствен комплекс – AVID“, Управителният съвет на основание чл. 62, т.12 от ЗРТ
и чл.7, ал.1 т.7 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на
БНТ одобрява длъжностни характеристики за длъжности в направление „Производствен
комплекс – AVID“, дирекция „Техника и технологии“.
12. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“,
Управителният съвет приема изложените мотиви и на основание чл.62 т.14 от Закона за
радиото и телевизията и във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и
дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за
продължаване на трудовия договор на Боряна Димитрова Тончева - Стайкова на
длъжност „ръководител направление“, направление „БНТ HD“ за неопределено време.
13. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 7 април 2015 година на Комисията
за реализация на телевизионна продукция за приемане на проектобюджет за реализация на
проекта „Ръкописът“ и докладна записка от Директора на дирекция „ТВ производство“ и с
оглед ограничения финансов ресурс на БНТ за 2015 година възлага на Директора на
дирекция „Програма БНТ1“ да проведе преговори с изпълнителния продуцент „Ред
Карпет“ ЕООД за намаляване на разходите необходими за реализацията на проекта
„Ръкописът“.

