БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 02
от заседание проведено на 09.01.2019 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №22 от 19 декември 2019 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за
производство на репортажи по ОП „Развитие на човешките ресурси“, проектобюджети за
производство на репортажи по ОП „Региони в растеж“, разходи за изработка на два
авторекламни клипа за Коледа и Нова година, които да бъдат излъчени по програми
„БНТ2“ и „БНТ4“ и предложение за изплащане на хонорарно възнаграждение на Йоанна
Капанова – режисьор на проведената дискусия „Обществената мисия на БНТ – поглед в
бъдещето“.
2. Управителният съвет обсъди протокол Протокол №20 от 17.12.2019 година на
Бюджетната комисия по филмопроизводство за разглеждане на документи свързани с
производството на телевизионния игрален филм „Лошо момиче“ и одобрява БНТ
служебно да приключи филма в организационен и финансов аспект, на база на
представените отчети от „Филмарк” ООД за траншовете свързани с предподготвителен и
подготвителен етап, отчетите на „Булфилм” ООД за траншовете свързани с постпродукция
и обработка за кинопоказ, както и изплатените директно от БНТ суми по сключени
споразумения. За приключване на филма да бъде назначена комисия с представители на
ПЦ „Телевизионно филмопроизводство - Студия „Екран”, дирекция „Икономическа” и
дирекция „Правна”.
3. Управителният съвет обсъди протокол №21 от 17.12.2019 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство за разглеждане на документи свързани с приемане на
финансов отчет на игралната копродукция „18% сиво“, продуцент „Чучков брадърс“ ООД
и одобрява направеното предложение от Продуцента „Чучков брадърс“ ООД за запазване
на дяловото участие на БНТ в размер на 7,48%, съгласно сключения договор за
копродукция с БНТ, независимо от последващото увеличение на общия бюджет за
реализация на филма.
4. Управителният съвет обсъди писмо от продуцента "Чучков брадърс“ ООД с
молба за предоставяне на маркетингови услуги, свързани с популяризиране на
киноразпространението на международната игрална копродукция „18% сиво“ срещу
увеличаване на дяловото участие на БНТ и становище от и.д.Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за предоставяне на програмно време за
излъчване на 20 (двадесет) броя рекламни клипове за киноразпространението на филма
„18% сиво“.
5. Във връзка с необходимостта от преоборудване на БНТ с компютри,
комуникационни и периферни устройства и софтуер и докладна записка от Директора на
дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за стартиране на
обществена поръчка, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и
управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ, чл. 73, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 от
Закона за обществените поръчки, дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с
предмет: "Доставка на компютърно оборудване и приложен софтуер за целите на БНТ“
в три обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка на компютърно оборудване",
Обособена позиция №2: "Приложен софтуер" и Обособена позиция №3: "Компютърни
работни станции за графичен дизайн".

6. Във връзка с постановление №350 от 19.12.2019 година на Министерски съвет за
определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната от 610 лева в сила
от 01.01.2020 година и предложение от Директора на дирекция „Икономическа“,
Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7
от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ и в
съответствие с §7 от Преходните и заключителни разпоредби на Вътрешните правила за
работната заплата в БНТ утвърждава Приложение №2 „Класификатор на длъжностите и
началните основни месечни работни заплати“ към чл. 6 от Вътрешните правила за
работната заплата в БНТ, в сила от 1 януари 2020 година.
7. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на направление „Програмно
осигуряване“ с информация за предоставена възможност на БНТ като телевизия–партньор
да подаде заявка за закупуване на билети за футболните срещи от Европейското
първенство по футбол (ЕВРО 2020), Управителният съвет възлага на Ръководителя на
направление „Програмно осигуряване“ да информира служителите на БНТ относно
възможностите за закупуване на билети за срещите от Европейското първенство по
футбол. След обобщаване на информацията да бъде подадена заявка, съгласно посочените
срокове от УЕФА.
8. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и дава съгласие за сключване на договор с „Муузон“ ЕООД
за медийно партньорство за популяризиране на телевизионната продукция на БНТ през
2020 година, при равностойна размяна на престации от двете страни.
9. Решението по точката не е публично.
10. Във връзка с направени предложения от Директора на дирекция „Информация“
за трансформиране на длъжности, свързани с необходимостта от оптимизиране на
дейността на дирекция „Информация“, Управителният съвет възлага на Директора на
дирекция „Информация“ да внесе за разглеждане предложение за промяна в структурата и
длъжностното щатно разписание на дирекцията. Предложението да е придружено и с
разписано поименно щатно разписание на длъжностите в дирекцията.
11. 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 2019 година.
12. Във връзка с необходимостта от координиране и планиране на работата в сектор
„Продажби“ и сектор „Маркетинг“ и предложение от и.д.Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ за кадрова промяна в дирекцията, Управителният съвет на
основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от
Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в
БНТ утвърждава сключване на трудов договор с Жанета Иванова Дядовска - Соколова на
длъжност Началник на отдел, отдел „Маркетинг и продажби“ в дирекция „Маркетинг и
комуникации“ за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен срок в полза на
работодателя, считано от 15 януари 2020 година.
13. Решението по точката не е публично.
14. Управителният съвет на основание чл. 328, ал.2 от Кодекса на труда, чл. 62, т.
14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за
организацията и дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ
утвърждава прекратяване на трудовия договор на Силвия-Борянка Бориславова ПунчеваПеткова на длъжност Главен продуцент на продуцентски център „Телевизионно
филмопроизводство – Студия „Екран“, считано от 14 януари 2020 година.
Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията,
чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на
ръководните длъжности в БНТ утвърждава сключване на трудов договор с Миладин

Иванов Гергов на длъжност Главен продуцент на продуцентски център „Телевизионно
филмопроизводство – Студия „Екран“ за срок от 1 (една) година с шест месеца
изпитателен срок в полза на работодателя, считано от 14 януари 2020 година.

