
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 43 

от заседание проведено на 18.08.2015 година 
 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Община Пловдив и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Информация“, Ръководителя на направление „Програмно 

осигуряване“, Ръководителя на направление „БНТ HD“ Главния координатор на програми 

„БНТ1” и „БНТ HD“ , Програмния директор, 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 заснемане и 

излъчване на 30 август 2015 година на Церемония по откриването на закрит Колодрум и 

многофункционална спортна зала в град Пловдив.  

 2. Управителният съвет обсъди предложение от EСONOMIST и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и 

Ръководителя на направление „Международна дейност, проекти и програми” и дава 

съгласие за сключване на договор за присъединяване на БНТ като регионален медиен 

партньор на форума „Обратното броене до стабилността и растежа?”. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и одобрява цена на благодарствен надпис в телевизионната шоу-програма 

„Конкурс за детска песен на Евровизия 2015 година. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Търговска” и приема за сведение информацията за рекламни агенции, които проявяват 

интерес за закупуване на рекламни и спонсорски пакети за Детския песенен конкурс 

Евровизия 2015 година. 

5. Управителният съвет връща за преработване предложението от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска” за сключване на договори с непарична престация за медийни 

партньорства за интернет, преса и радио за популяризиране на Детски песенен конкурс 

Евровизия 2015 година. 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и 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: „Двукратно увеличение на обема на 

наличния основния масив Avid ISIS 7000 чрез добавяне на два броя шасита Avid ISIS 7500 

и услуги по извършване на ъпгрейда”, като утвърждава представеното техническо задание 

и проекта на документация.  

 7. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция “Информация“ и 

становище от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, 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 на БНТ дава  

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Информация“, 

считано от 01.09.2015 година. 

 


