
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 82 

от заседание проведено на 17.12.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и одобрява програмна схема на „БНТ1”, считано от 05.01.2015 година. 

 2. Управителният съвет изсуша Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и 

Главния продуцент на ПЦ „Външна телевизионна продукция“ относно етапите за 

реализация на образователния формат „Ръкописът“ /“MASTERPIECE”/. Възлага на 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ да внесе подробен производствен график и 

реализационен екип на формата и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да изготви 

презентация на проекта, цени за рекламни пакети и спонсорство, които да се внесат за 

одобрение в Управителния съвет. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Баскетболен клуб „Левски” и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция 

„Търговска”, Директора на дирекция „Правна”, Директора на дирекция „Финансово-

стопанска” и докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Спорт” и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на срещите от Адриатическата лига по 

баскетбол 2014/2015 година. 

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

„Търговска” съгласувана от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава съгласие за 

сключване на анекс към договора с фирма „Цветелина“ ООД за закупуване на 

телевизионно време за телепазарен прозорец за периода от 01.01.2015 г. до 31.01.2015 

година. 

5.  Управителният съвет обсъди писмо от Българската федерация по тенис и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за 

удължаване срока за използване на предоставеното телевизионно време за излъчване на 

рекламни форми. 

 6. 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 БНТ, считано 

от 01.01.2015 година.  

 7. Управителният съвет на основание чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за организацията 

и дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор за изпълнение с 

„БУЛКОМП“ ООД по проведена открита процедура с предмет „Поддръжка на 

производствената, излъчващата и архивираща система AVID“. 


