
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 03 

от заседание проведено на 14.01.2020 година 

 

 

 

 1. Във връзка със завишения трансфер на БНТ за 2020 година по показател 

„Персонал“ с 10 на сто спрямо преходната година съгласно Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2020 година и докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа“, Управителният съвет утвърждава лимити на средствата за увеличение на 

индивидуалните работни заплати.  Индивидуалният размер на основната месечна работна 

заплата да се определя по преценка на ръководителите на структурни звена, в зависимост 

от приноса и заеманата длъжност на работниците и служителите и при спазване на 

Вътрешните правила за работната заплата в БНТ. Минималното увеличение на 

индивидуалния размер на основната месечна работна заплата е 3 на сто.  

2. Управителният съвет приема за сведение предоставения от и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“ Доклад на работната група от партньорската 

проверка на експерти от ЕСРТ и възлага на г-н Антон Андонов, член на УС да подготви 

резюме на доклада, което да бъде публикувано в сайта на БНТ. 

Управителният съвет възлага на Началника на отдел „Международни 

комуникации“ да създаде организация за запознаване на директорите и ръководителите на 

основни структурни звена в БНТ със заключителния доклад от партньорската проверка на 

експерти от ЕСРТ.   

3. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ за заплащане на членския внос на БНТ за участие в международни 

организации през 2020 година, Управителният съвет изисква становище от Директора на 

дирекция „Икономическа“, Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на 

дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция „Техника и технологии“ и 

Директора на дирекция „Спорт“ относно продължаване членството на БНТ в 

международни организации и използване на дейностите предоставени от тях, с оглед 

оптимизацията на разходите на БНТ за 2020 година. 

4. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“ и Директора на дирекция „Спорт“ за излъчване на програми от 

каталога на фирма „SUNSET & VINE“ по програма „БНТ3“, и дава съгласие за 

финализиране на преговорите за придобиване на права за излъчване на спортно-

развлекателни програми. 

 5.  Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“ за утвърждаване на договор с „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

за гаранционно обслужване и доставка по Обособена позиция №1: "Телевизионно 

технологично оборудване и инсталационни материали съгласно сключено рамково 

споразумение по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на техническо 

оборудване, резервни части и материали за нуждите на БНТ“ в четири обособени 

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

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на договор с 

„ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД въз основа на проведена процедура за конкретен 

подбор по сключено рамково споразумение. 

6. Във връзка с изтичане на 14.01.2020 година на шестмесечния изпитателен срок от 

едногодишния трудов договор на Сашо Йовков, директор на дирекция „Спорт“ и 

предложение от Генералния директор, 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 съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ 

утвърждава прекратяване на трудовия договор на Сашо Стоянов Йовков на длъжност 

Директор на дирекция „Спорт“, считано от 14 януари 2020 година. 

С цел осигуряване на оперативното ръководство на дейността на дирекцията, 

Управителният съвет определя Ивайло Йорданов Ангелов, репортер в дирекция „Спорт“ 

за временно изпълняващ длъжността Директор на дирекция „Спорт“, считано от 15 януари 

2020 година до назначаване на титуляр на длъжността. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Гражданско дружество по ЗЗД 

„СпортФактори“ и становище от Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, и.д.Главния координатор на 

програми „БНТ1“ и „БНТ3“,  и.д.Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ4”, 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Церемония за награждаване на отличилите се спортисти и треньори на България за 2019 

година „Нощта на шампионите“, която ще се състои на 20.01.2020 година.  

8. Във връзка с писмо от г-н Антон Митов – и.д.Генерален директор на Българското 

национално радио за предоставяне на архивни материали от фонда на БНТ и технически 

мощности за реализация на втора част от документалния филм „Олово срещу слово“ по 

сценарий на Поля Станчева, посветен на 85-тата годишнина от създаването на БНР и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция 

„ТВ производство“ и Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор за предоставяне на технически мощности за AVID 

монтаж и архивни кадри от фонда на БНТ срещу предоставените безвъзмездно права за 

излъчване на новосъздадения филм в програмите на БНТ, за максимално допустимия от 

закона срок, по всички допустими технически способи за разпространение, за територията 

на целия свят, без заплащане на възнаграждение на продуцента и авторите за неговото 

използване.  


