БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 05
от заседание проведено на 30.01.2019 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от „ВВФ – Световен фонд за дивата
природа, Дунавско – Карпатска програма България“ за медийно партньорство на
световната инициатива „Часът на земята”, която ще се проведе на 30 март 2019 година от
20:30 часа, като в този час, знакови сгради в много общини в България ще изгасят
фасадното осветление в знак на подкрепа на природозащитните мерки, които се
предприемат за решаване на проблема с глобалното затопляне и становище от Директора
на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на
дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна”, и на основание
чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие
за предоставяне на програмно време за излъчване на клип в подкрепа на световната
инициатива „Часът на Земята”, съгласно разпоредбата на чл. 89, ал. 2 и във връзка с чл. 73,
ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, при условие, че не съдържа търговска
информация и отговаря на посочените изисквания.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Софийската опера и балет и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция
„Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за
сключване на договор за годишно медийно партньорство за сезон 2019/2020 година.
3. Във връзка с докладна записка от и.д.Главен продуцент на ПЦ „Вътрешна
телевизионна продукция“ и становище от Директора на дирекция „Икономическа“,
Управителният съвет приема да се не изплащат комисионни възнаграждения за
осъществяване на посредническа дейност при сключване на договори за външно
финансиране с държавни административни органи.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Народното събрание на Република
България и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на направление „БНТ
HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на
програми „БНТ1” и „БНТ3”, 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
тържествен концерт „140 години Български парламент“ с участието на Софийската
филхармония, който ще се проведе на 5 февруари 2019 година в зала „България“.
5. Управителният съвет обсъди протокол №02 от 22.01.2019 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за участие на БНТ в
международен проект – Рамков договор между Европейския парламент и БНТ
(COMM/SUBV/М/2019/) с период на реализация от 05.12.2018 г. до 30.09.2019 г. и
наименование „ЕВРОПА“ за съфинансиране на дейности в област телевизия и
проектобюджети за изработване на три броя рекламни клипа за премиерните спектакли
„Парсифал“, „Трубадур“ и „Легенда за езерото“.
6. Решението по точката не е публично.
7. Във връзка с необходимостта за увеличаване на приходите за предаването „Стани
богат“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ с
предложение за одобрение на рекламни пакети, бонуси и условия за рекламодатели при
излъчване на форматното предаване, Управителният съвет възлага на и.д.Директора на

дирекция „Маркетинг и комуникации“ да предложи нови допълнителни пакети за
рекламодатели на предаването „Стани богат“ на по-малка нетна стойност.
8.1. Във връзка с изтичане на 07.02.2019 година на срока на едногодишния трудов
договор на Уляна Йончева Пръмова на длъжност Директор на дирекция „Информация“ и
предложение на Генералния директор, Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от
Закона за радиото и телевизията и 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
дава съгласие за продължаване на трудовия й договор за неопределено време.
8.2. Във връзка с изтичане на 01.02.2019 година на шестмесечния изпитателен срок
от едногодишния трудов договор на Витомир Йорданов Саръиванов на длъжност Главен
продуцент, продуцентски център „Спорт“ в дирекция „Информация“ и предложение от
Директора на дирекция „Информация“, Управителният съвет на основание 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 дава съгласие за продължаване на трудовия му договор до изтичане на едногодишния
срок – 01.08.2019 година.
9. Решението по точката не е публично.
10. Във връзка с решение на УС, протокол №03/23.01.2019 година, т.3 за
потвърждаване участието на БНТ в конкурса на Европейския съюз за радио и телевизия за
реализация на детски телевизионни игрални и документални филми, Управителният съвет
възлага на Програмния директор да организира и проведе конкурс за избор на проекти, с
които БНТ ще участва в реализация на детски телевизионни игрални филми на тема „Кажи
ми една тайна“ и документални филми на тема „Мога да го направя“.

