БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 35
от заседание проведено на 01.07.2015 година

1. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с FIA Formula E за
закупуване на телевизионни права за излъчване по програма „БНТ HD“ на състезанията от
автомобилния шампионат „Формула Е“ за сезон 2015 – 2016 година.
2. Управителният съвет обсъди предложение от ПФК "Литекс – Ловеч“ АД и
становище от Програмния директор, и.д. Директора на дирекция „Информация”,
Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“,
Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Ръководителя на направление
„Програмно осигуряване“, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на
дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за придобиване на права
за излъчване на срещите на 02.07.2015 година и 09.07.2015 година на ПФК "Литекс" срещу
латвийския „Йелгава“ в първия предварителен кръг на турнира "Лига Европа".
3. Решението по точката не е публично.
4. Управителния съвет възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да внесат за разглеждане в Бартерната комисия
конкретно предложение за сключване на договор срещу насрещна непарична престация за
осигуряване на нощувките на участниците от провинцията в различните снимачни етапи
на формата „Ръкописът“.
5. Управителния съвет обсъди предложение от „Бюро Моко“ ЕООД и становище от
Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „Информация”,
Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, и.д.Директора на дирекция „Търговска”
и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на споразумение за
медийно партньорство на концерта на италианския дует Ал Бано и Ромина Пауър, който
ще се състои на 16 декември в зала „Арена Армеец“.
6. Управителния съвет обсъди предложение от „Бюро Моко“ ЕООД и становище от
Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция „Информация”,
Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, и.д.Директора на дирекция „Търговска”
и Директора на дирекция „Правна“ и дава съгласие за сключване на споразумение за
медийно партньорство на шоуто на Manao Drums of China, което ще се състои на 16
ноември 2015 година в зала 1 на Национален дворец на културата.
7. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и на
основание Правилата за включване в програмите на БНТ на предавания, създадени от
независими български продуценти и за участието й в съвместни продукции дава съгласие
за откриване на процедура на договаряне за реализиране на съвместната продукция
„Шампионска билярдна лига” – 27 броя по 90 минути между БНТ и „Спортен клуб БСД”
за първия български билярден шампионат.
Управителният съвет възлага на Комисията за реализация на телевизионна
продукция да разгледа бюджета за създаване на съвместната продукция и условията по
сключване на договора с независимия продуцент.
8. Управителният съвет обсъди писмо от „БГ САТ“ АД и докладна записка от
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на споразумение за
уреждане на взаимоотношенията.
9. Решението по точката не е публично.

10. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за
организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за
назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 април до
30 юни 2015 година.
11. Управителният съвет приема изложените мотиви в предложенията на
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и и.д.Директора на дирекция „Информация“ и
становище от Началника на отдел “Управление на човешките ресурси“ и 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
длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от 01.08.2015 година.

