БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 01
от заседание проведено на 09.01.2019 година

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за заплащане на дейностите, използвани от
БНТ като член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
2. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на договор за медийно
партньорство с „Офф Медия“ АД за промотиране на телевизионния игрален сериал „Денят
на бащата“.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Национален филмов център и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция
„Информация“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации“, и дава съгласие за медийно партньорство, свързано
с отбелязване на Деня на българското кино.
4. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за
организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената информация от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за
сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и
спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец ноември 2018 година.
Управителният съвет възлага на и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ съвместно с Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на
дирекция „Правна“ да предложат нова форма на справката, която да включва и
информация за неразплатените задължения към БНТ за посочения период.
5. Решението по точката не е публично.
6. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за
организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената справка от и.д.Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, за
назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 октомври
до 31 декември 2018 година.
7. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ с
предложение за стартиране на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на
апартамент, намиращ се в град София, ж.к. „Люлин“, бул. „Петър Дертлиев“ № 528, бл.
528, вх. А, ет.14, ап.39, със застроена площ 125,49 кв.м., прилежащо таванско помещение с
площ от 4,86 кв.м. и 2,893% идеални части от сградата и от правото на строеж върху
мястото, и с оглед проведено пазарно проучване към 31.12.2018 година за отдаване под
наем на сходен тип имоти в района, Управителният съвет дава съгласие за промяна в
решение на УС, протокол №62/04.12.2018 година, т.12, като на основание чл. 42, ал. 2 от
Закона за радиото и телевизията, чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, одобрява да бъде проведен
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на апартамента.
8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Икономическа“ и взе следните решения:
8.1. На основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал.3, т. 9 от
Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, утвърждава
промяна в чл. 5 от Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол преди

поемане на задължение за разход, сключване на договор за приход, извършване на разход
и преди постъпване на приход в БНТ.
8.2. На основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от
Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране
организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, дава
съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Икономическа“,
считано от 21.01.2019 година.
9.1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ и
становище от Директора на дирекция "Правна", Управителният съвет на основание чл. 62,
т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и
дейността на УС на БНТ, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и
длъжностното щатно разписание, дава съгласие за промяна в структурата и длъжностното
щатно разписание на дирекция „Информация“, считано от 01.02.2019 година.
9.2. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и
комуникации“ и становище от Директора на дирекция "Правна", Управителният съвет на
основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника
за организацията и дейността на УС на БНТ, с цел оптимизиране организацията на
дейността в структурата и длъжностното щатно разписание, дава съгласие за промяна в
структурата и длъжностното щатно разписание на дирекция „Маркетинг и комуникации“,
считано от 01.02.2019 година.

