БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 04
от заседание проведено на 14.01.2019 година

1. Управителният съвет приема изготвения отчет за програмната дейност,
технологичното обновление и финансовото състояние на Българската национална
телевизия за периода от месец юли 2019 година до месец декември 2019 година и възлага
на Генералния директор да внесе отчета в Съвета за електронни медии.
2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Икономическа” и приема предложената корекция на бюджета на БНТ към 31.12.2019
година.
3. Решението по точката не е публично.
4. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация“ за
реализация на нов сезон на поредицата „България от край до край“ за българската общност
в Истанбул, Турция, Управителният съвет взе решение предложението за реализация на
нов сезон на „България от край до край“ за българската общност в Турция да бъде
разгледано от Комисията за реализация на телевизионна продукция след осигуряване на
външна подкрепа за поемане на командировъчните разходи на телевизионния екип.
5. Във връзка с решение на УС, протокол №03/14.01.2020 година, точка 3 и
предоставени становища от Директора на дирекция „Информация“ и и.д.Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации“ относно продължаване членството на БНТ в
международни организации и използване на дейностите предоставени от организациите,
Управителният съвет одобрява БНТ да продължи членството си в международните
организации - Европейски съюз за радио и телевизия, EGTA, COPEAM, CIRCOM Regional
и FIAT, както и да бъдат заплатени членските такси за 2020 година.
6. Във връзка с писмо от Посолството на Република България в Атина с молба за
предоставяне на право за безплатна публична прожекция на телевизионния театър
„Тайната вечеря на Дякона Левски“ пред българската общност в Гърция и становище от
Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на
правата за безплатна публична прожекция при условията на свободно ползване, съгласно
чл. 24, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП на телевизионния театър „Тайната вечеря на Дякона Левски“, с
времетраене 1 час 17 мин. и 40 сек., произведен през 2003 година и автори: сценарист Стефан Цанев по неговата едноименна пиеса, режисьор – Димитър Шарков и оператор –
Емил Дюлгеров.
7. Във връзка с включване на нови предавания в програмната схема на „БНТ1“ и
докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“,
Управителният съвет одобрява промяна в Тарифата за продажба на търговски съобщения
на предаванията по програма „БНТ1“.
8. Във връзка с проведени разговори с партньорите от „Нова Броудкастинг груп“
ЕООД по съвместното излъчване на Европейското първенство по футбол (ЕВРО 2020) и
предложение от и.д. Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Управителният
съвет одобрява промяна в решения на УС на БНТ, протокол № 57/03.12.2019 година, т. 10
и протокол №60/23.12.2019 година, т.2.
9. Във връзка с предложение от Генералния директор за утвърждаване на състав на
Обществения съвет на БНТ, като консултативен орган, подпомагащ реализирането на
обществените функции на БНТ, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т.15 от
Правилника за организацията и дейността на УС и чл. 7 от Правилника за структурата и

дейността на Обществения съвет на БНТ одобрява предложения състав на Обществения
съвет.
10. Във връзка с решение на УС, протокол №02/09.01.2020 година, т.10,
Управителният съвет отлага разглеждането на внесеното предложение от Директора на
дирекция „Информация“ и директора на дирекция „Правна“ за промяна в действащата
организационна структура и щатното разписание на дирекцията и възлага на Директора на
дирекция „Информация“ да внесе допълнително становище за оптимизация на
длъжностите съгласно предложеното ново щатно разписание на дирекцията.
11. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ за
необходимостта от обезпечаване на дейността в дирекция „Програма БНТ1“,
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 и с цел оптимизиране
организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава
съгласие за промяна в Допълнителното щатното разписание на длъжностите в БНТ по
ПМС №66 от 1996 година, считано от 01.02.2020 година.
12.1. Във връзка с изтичане на 31.01.2020 година на шестмесечния изпитателен срок
от едногодишния трудов договор на Мариела Христова Драголова на длъжност Директор
на дирекция „Информация“, 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 трудовият й
договор да не бъде прекратен в изпитателния срок и да продължи действие до 31.07.2020
година.
12.2. Във връзка с изтичане на 31.01.2020 година на шестмесечния изпитателен срок
от едногодишния трудов договор на Теодор Божидаров Карагьозов на длъжност Началник
на отдел, отдел „Управление на сграден фонд“ в дирекция „Икономическа“,
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 трудовият му договор да не бъде прекратен в
изпитателния срок и да продължи действие до 31.07.2020 година.
12.3. Във връзка с изтичане на 10.02.2020 година на срока от едногодишния трудов
договор на Станислав Александров Пенович на длъжност Директор на дирекция
„Маркетинг и комуникации“, 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 прекратяване на
трудовия му договор, считано от срока на изтичането му.
13. Управителният съвет одобрява представения списък на обществено значимите
събития, които ще бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2020 година, като за тях
съгласно чл. 90, ал. 4 от Закона за радио и телевизия да не се прилагат ограничения за
рекламата, включена в предаванията по време на отразяване на прояви на изкуството,
културата и спорта с общонационално и международно значение.

