БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 37
от заседание проведено на 30.07.2019 година

1. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно
филмопроизводство – Студия „Екран“ за окончателно приключване на игралния
телевизионен сериал „Денят на бащата“ – 6 епизода по 54 минути, Управителният съвет
след като обсъди становището на Изпълнителния директор и Директора на дирекция
„Правна“ изисква от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство –
Студия „Екран“ да представи заключение относно изпълнение на финансовите параметри
на утвърдения бюджет на филма, като към доклада да бъде приложен отчет, одобрен от
дирекция „Икономическа“. След представяне на посочените документи, Управителния
съвет ще вземе решение за приключване на сериала и определяне на категория на филма
като художествен продукт.
2. Във връзка с проведени преговори с Infront Italy S.p. A, представлявана от Otavia
Pera - Associate Director/TV and Media Rights за закупуване на права за излъчване на срещи
от Европейското първенство по волейбол за мъже, което ще се проведе във Франция от 12
до 29 септември 2019 година и докладна записка от Директора на дирекция „Спорт“,
Управителният съвет дава съгласие БНТ да закупи права да излъчване на пакет, включващ
срещи на българския национален отбор, както и полуфиналните и финалните мачове.
3. Управителният съвет обсъди предложение от „Балпекс“ ООД и становище от
Програмния директор, и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на
дирекция „БНТ Свят и региони”, Ръководителя на направление „БНТ HD“, 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”, 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 по
награждаването от Национален конкурс „Сграда на годината 2019“.
4. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за
запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите
празник Курбан 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 10 август 2019 година, с
продължителност до 1 минута, след информационната емисията „По света и у нас“, с
начален час около 12:30 часа по програма „БНТ1”.
5. Във връзка с писмо от Българско дружество по неврология, Фондация
"Множествена склероза България" и Сдружение "Избери България" за излъчване на клип
за популяризиране на кампанията "Множествената склероза не е присъда", която има за
цел да информира за новите възможности за терапии на болестта и становище от
и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 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
излъчване на клип за кампанията, 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.
6. Във връзка с решение на УС, протокол №03/23.01.2019 година, т.15.1 за
провеждане на вътрешен конкурс за разследваща журналистика, Управителният съвет с
оглед, че не се постъпили проекти, дава съгласие за повторно провеждане на конкурса.
Концепциите за ново разследващо предаване ще се приемат до 30 септември 2019
година.
7.1. 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. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на
УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на
трудовия договор на Надя Пенева Костова на длъжност Програмен директор, считано от
1 август 2019 година, без ефективно отработване на предизвестието по чл. 326, ал. 2 от
Кодекса на труда.
Управителният съвет одобрява структурните звена на пряко подчинение на
Програмния директор на БНТ, съгласно утвърдената структура и щатно разписание на
БНТ да преминат на подчинение на Генералния директор на БНТ до избор на титуляр на
длъжността Програмен директор.
7.2. 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. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на
УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за прекратяване на
трудовия договор на Уляна Йончева Пръмова на длъжност Директор на дирекция
„Информация“, считано от 1 август 2019 година, без ефективно отработване на
предизвестието по чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда.
7.3. Във връзка с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на
Геновева Момчева на длъжност Главен продуцент на ПЦ „БНТ Свят“ в дирекция „БНТ
Свят и региони“ и предложение на Генералния директор, Управителният съвет на
основание чл.328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, 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 прекратяване на
трудовия договор на Геновева Лукова Момчева на длъжност Главен продуцент на
продуцентски център „БНТ Свят“, дирекция „БНТ Свят и региони“ и прекратява
действието на Заповед № РД-10-127/29.03.2018 година, с която е определена за временно
изпълняващ длъжността Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“, считано от 1 август
2019 година.
Във връзка с прекратяване на трудовия договор на Геновева Момчева на длъжност
Главен продуцент и и.д.Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“ и с цел осигуряване
на оперативното ръководство на дейността на дирекцията, Управителният съвет определя
за временно изпълняващ длъжността Директор на дирекция „БНТ Свят и региони“
Николай Жоров Табаков, считано от 1 август 2019 година до назначаване на титуляр на
длъжността.
7.4. Във връзка с изтичане срока на едногодишния трудов договор на Витомир
Саръиванов на длъжността Главен продуцент на продуцентски център „Спорт“ в
дирекция „Информация“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 14 от Закона за
радиото и телевизията, чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда и съгласно списъка на
ръководните длъжности в БНТ, дава съгласие за прекратяване на трудовия договор на
Витомир Йорданов Саръиванов на длъжност Главен продуцент на продуцентски център
„Спорт“ с изтичане на уговорения срок, считано от 2 август 2019 година.
7.5. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, 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 дава съгласие Мариела Христова Драголова да бъде назначена на
длъжност Директор на дирекция „Информация“ за срок от 1 (една) година с шест
месеца изпитателен срок, считано от 1 август 2019 година с основна месечна работна
заплата определена от Генералния директор.
7.6. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, 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 дава съгласие Теодор Божидаров Карагьозов да бъде назначен на
длъжност Началник на отдел, отдел „Управление на сграден фонд“, дирекция
„Икономическа“ за срок от 1 (една) година с шест месеца изпитателен срок, считано от 1
август 2019 година с основна месечна работна заплата определена от Генералния
директор.
8. 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 утвърждава отдел „Връзки с обществеността“ в дирекция „Маркетинг
и комуникации“ да бъде закрит, считано от 1 август 2019 година.
9. Във връзка с решения по т. 1 и т. 2 от протокол №34/15.07.2019 година на
Управителния съвет за създаване на дирекция „Спорт” като самостоятелно структурно
звено в БНТ и предложение от Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция
„Спорт“, 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 структурата и длъжностното щатно
разписание на БНТ, считано от 2 август 2019 година.
Управителният съвет на основание чл. 62, т. 12 от Закона за радиото и телевизията
и чл. 7, ал. 3 т. 8 от Правилника за организацията и дейността на УС, одобрява длъжностни
характеристики за длъжности в дирекция „Спорт“:
- за длъжността „директор”;
- за длъжността „координатор спортни предавания”;
- за длъжността „изпълнителен продуцент”;
- за длъжността „редактор”;
- за длъжността „репортер”;
- за длъжността „технически сътрудник”.
Управителният съвет одобрява техническото и ресурсно осигуряване на
реализацията на предаванията на дирекция „Спорт” да продължат да бъдат
производствено обезпечавани от производствен център „Реализация – Информация” .

