БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 63
от заседание проведено на 26.11.2015 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №16 от 17.11.2015 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на два
документални филма от поредицата „Светът на живо“ и проектобюджет за отразяване на
срещите от Националната волейболна лига за мъже.
2. Във връзка с писмо от Директора на ТВ „Алма Матер“ и докладна записка от
и.д.Директора на дирекция „Търговска“, Управителният съвет дава съгласие за сключване
на анекс към договор между БНТ и Софийски университет „Св.Климент Охридски“ за
излъчване на студентското предаване „Ателие“.
3. Във връзка с предложение от Български фонд за жените за медийно партньорство
на кампанията „#Всеки четвърти“, която е част от световната кампания под егидата на
ООН „16 дни на активизъм срещу насилието над жени” и становище от и.д.Директора на
дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на
дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на клип за
популяризиране на кампанията, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ и във връзка с
член 73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените
изисквания.
4. Във с допълнително писмо от Национален дворец на децата с молба за
предоставяне на телевизионно време за излъчване на промотиращ клип за танцовия
спектакъл „Шевицата“ и становище от Директора на дирекция „Търговска” и Директора
на дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип промотиращ
спектакъла, 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.
5. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и
становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание
Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.29, ал.2 от Вътрешните
правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.7,
т.2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура
с предмет: „Доставка на 20 броя фабрично нови автомобили за нуждите на БНТ“.
6. Управителният съвет обсъди предложение от EBU за участие в Конкурса за
песен на Евровизия`2016, който ще се проведе през месец май 2016 година в Стокхолм,
Швеция и дава съгласие да бъде потвърдено участието на БНТ в 61-то издание на
Конкурса.
7. Решението по точката не е публично.
8. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ 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 дава
съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и
технологии“, считано от 01.12.2015 година.

