
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 28 

от заседание проведено на 25.05.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от „Ди Ен Кей Медия Груп“ ООД 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 

„БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, Директора 

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

съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на  

три броя заснети концерти от второто издание на BG Music Festival. 

2. Във връзка с писмо от г-н Васил Димитров, директор на Музикална агенция 

„Кантус Фирмус“ АД с молба за предоставяне на телевизионно време за излъчване на 

промоционален клип за концерт в памет на цигуларката Катя Попов и становище от 

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

Управителният съвет 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, 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. 

3. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Рамазан Байрам и становище от Директора на дирекция „Информация“ и 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет на основание чл. 53, ал. 1 от 

Закона за радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т.12 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и безвъзмездно 

предоставяне на програмно време за заснемане и излъчване на обръщение на Главния 

мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 14 юни 2018 година. 

 4. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Правна“ за изменение в 

длъжностното щатно разписание с цел обезпечаване на дейността по въвеждане на новите 

нормативни изисквания в областта на защитата на личните данни, съгласно Регламент 

(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент (Общ регламент за защита на личните данни - 

GDPR), в сила от 25 май 2018 година, 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 длъжностното щатно 

разписание на БНТ, считано от 01.06.2018 година. 

 5. Във връзка с предложения от Генералния директор за промяна в длъжностното 

щатно разписание, 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 длъжностното щатно разписание на БНТ. 

6.1. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на 

основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 и ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава 

прекратяването на трудовия договор на Росица Николова Григорова на длъжност 



 

Заместник директор в дирекция „Финансово-стопанска“ и прекратяването на 

допълнително споразумение № 219/19.04.2017 г. за длъжността Финансов директор. 

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Росица Николова Григорова и с 

цел осигуряване на оперативното ръководство на дейността на дирекция „Финансово-

стопанска“, Управителният съвет определя за временно изпълняващ длъжността Финансов 

директор Елена Методиева Илиева, считано от 31.05.2018 година. 

6.2. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на 

основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 и ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава 

прекратяването на трудовия договор на Елисавета Драгнева Боянова-Канелова на 

длъжност Главен счетоводител в дирекция „Финансово-стопанска“, считано от 31.05.2018 

година, без ефективно отработване на предизвестието по чл. 326, ал. 2 от Кодекса на 

труда. 

6.3. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на 

основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 и ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава 

прекратяването на трудовия договор на Зорина Цветкова Бояджиева на длъжност 

Началник на отдел, отдел „Управление на собствеността“ в дирекция „Финансово-

стопанска“, считано от 31.05.2018 година, без ефективно отработване на предизвестието 

по чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда. 

6.4. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на 

основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 и ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава 

прекратяването на трудовия договор на Асен Петров Илиев на длъжност Началник на 

отдел, отдел „Обществени поръчки“, считано от 31.05.2018 година, без ефективно 

отработване на предизвестието по чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда. 

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Асен Илиев и с цел осигуряване 

на оперативното ръководство на дейността на отдела, Управителният съвет определя за 

временно изпълняващ длъжността „началник на отдел”, отдел „Обществени поръчки“ 

Стойко Иванов Стойков, считано от 31.05.2018 година до назначаване на титуляр на 

длъжността. 

6.5. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет на 

основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 и ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава 

прекратяването на трудовия договор на Методи Василев Манченко на длъжност Главен 

продуцент, продуцентски център „Спорт“ в дирекция „Информация“, считано от 

31.05.2018 година, без ефективно отработване на предизвестието по чл. 326, ал. 2 от 

Кодекса на труда. 

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Методи Манченко и с цел 

осигуряване на оперативното ръководство на дейността на продуцентския център, 

Управителният съвет определя за временно изпълняващ длъжността „главен продуцент”, 

продуцентски център „Спорт“ в дирекция „Информация“ Боряна Димитрова Тончева-

Стайкова, считано от 31.05.2018 година до назначаване на титуляр на длъжността. 

6.6. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 и ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ, и поради изтичане 

на изпитателния срок утвърждава прекратяването на трудовия договор на София Иванова 



 

Живкова на длъжност Началник на отдел, отдел „Маркетинг и продажби“ в дирекция 

„Маркетинг и комуникации“, считано от 31.05.2018 година. 

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на София Живкова, функциите на 

Началник на отдел, отдел „Маркетинг и продажби“ до назначаване на титуляр на 

длъжността да бъдат поети от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“. 

6.7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 и ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ, и поради изтичане 

на изпитателния срок утвърждава прекратяването на трудовия договор на Валери Иванов 

Маринов на длъжност Началник на отдел, отдел „Мултимедия“ в дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с изтичане на изпитателния срок, считано от 31.05.2018 година.  

Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Валери Маринов, функциите на 

Началник на отдел, отдел „Мултимедия“ до назначаване на титуляр на длъжността да 

бъдат поети от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“. 

6.8. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 и ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава 

продължаването на трудовия договор на Силвия Симеонова Симова - Кирова на длъжност 

Началник на отдел, отдел „Връзки с обществеността“ в дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с изтичане на изпитателния срок, считано от 31.05.2018 година. 

 


