БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 52
от заседание проведено на 08.10.2015 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №14 от 29 и 30 септември 2015 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за
реализация на вътрешни телевизионни предавания за четвъртото тримесечие на 2015
година, проектобюджети за реализация на 20 броя предавания с работно заглавие „Вотът
на потребителя“ по договор с Министерство на икономиката, проектобюджети за
реализация на 26 броя репортажи по договор с Министерство на земеделието и храните и
проектобюджети за реализация на 10 броя репортажи по договор с Министерство на
икономиката.
2. Управителния съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят и
региони” съгласувано от Програмния директор и одобрява представената програмна схема
на „БНТ2”, считано от 02.11.2015 година до осъществяване на промяна в издадената
индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга от общ
политематичен програмен профил на общ информационен профил.
3. Управителния съвет обсъди писмо от „Национален дворец на културата –
Конгресен център София“ ЕАД и докладна записка от Директора на дирекция „Програма
БНТ1”, Изпълнителния продуцент на Конкурса за детска песен на Евровизия 2015 година,
и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Ръководителя на направление „БНТ
Мултимедия“ и дава съгласие за сключване на споразумение за сътрудничество свързано с
организацията и провеждането на Церемонията по откриването на Конкурса за детска
песен на Евровизия 2015 година.
4. Във връзка с писмо от „Национален дворец на културата – Конгресен център
София“ ЕАД и докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1” и
и.д.Директора на дирекция „Търговска” за сътрудничество свързано с реализацията на
предаването „Библиотеката“, Управителният съвет връща предложението, като изисква от
Директора на дирекция „Програма БНТ1” и и.д.Директора на дирекция „Търговска” да
съобразят възможностите за обозначаване съдействието на НДК в реализацията на
предаването съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.
5. Управителният съвет обсъди писмо от Нов български университет с молба за
излъчване на спонсорски заставки на спонсорите на Гала концерта на майсторския клас на
Райна Кабаиванска и становище от и.д. Директора на дирекция „Търговска” и на
основание свое решение, одобрява сключване на анекс към договор между БНТ и Нов
български университет за излъчване на концерта в програма „БНТ HD“, за период от 10
години, срещу което БНТ предоставя и допълнително телевизионно време за излъчване на
рекламни форми.
6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Програма „БНТ1“ 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 реализацията на
съвместната продукция с работно заглавие „Про Топ България“ между БНТ и Ligthwork
Studio.
7. Решението по точката не е публично.
8. Решението по точката не е публично.
9. Управителният съвет приема за сведение Окончателен доклад №ОАУ 06/2015
година за извършен одитен ангажимент за увереност за проверка на изпълнението на

препоръките при извършен одит на състоянието на вътрешния контрол в дирекция
„Търговска“ за периода от 01.01.2011 година до 30.06.2012 година.
10. Решението по точка не е публично.

