БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 42
от заседание проведено на 04.09.2019 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Формат СФФ” и
становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция
„БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Главния
продуцент на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, Директора на
дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно
партньорство на 16-то издание на Международния фестивал за късометражно кино IN
THE PALACE (В двореца), който ще се проведе от 19 до 26 септември 2019 година в град
Варна.
2. Във връзка с писмо от доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова – директор на
Регионален исторически музей - София с молба за предоставяне на права за безплатна
публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на
организирана изложба „София: От първия трамвай до последната спирка на метрото“ 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. 9 от ЗАПСП на документалния филм „Трамваят – 100
години от живота на София“, произведен през 2001 година с времетраене 51,00 минути и
автори: сценарист – Айсидора Зайднер, режисьор – Милан Огнянов и оператори – Цветан
Недков и Емил Герасимов.
3. Във връзка с решение на УС, протокол №41/29.08.2019 година, т.1 и докладна
записка от Директора на дирекция „Спорт“, Управителният съвет одобрява програмна
схема на „БНТ3“, считано от 9 септември 2019 година, с включени следните нови
предавания:
 „Арена волейбол“ – времетраене 30 минути, излъчване във вторник от 21:30
часа;
 „Арена футбол“ – времетраене 30 минути, излъчване в петък от 21:30 часа;
 „Зала на славата“ – времетраене 15 минути, излъчване в събота от 17:45 часа;
 „БНТ на 60 години – спортни предавания“ – времетраене 30 минути, излъчване в
събота и неделя от 11:30 часа.
Управителният съвет отлага реализацията и излъчването на предаването „Арена
баскетбол“ с времетраене 30 минути, позиционирано в програмната схема в понеделник от
21:30 часа.
4. Във връзка с решение на УС, протокол №36/25.07.2019 година, т.7 и докладна
записка от Директора на дирекция „Икономическа“ с предложение за стартиране на
процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на Помещение (бивше ателие
дърводелци) - част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за
управление на БНТ в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, Управителният съвет
отлага вземането на решение, като изисква за следващото заседание да бъде поканен
Началникът на отдел „Управление на сграден фонд“, който да докладва относно
предложената първоначална наемна цена и осигуряване на пропускателния режим до
помещението.
5 Във връзка с проведени преговори с представители на „Файвпойнтс
Интернешънъл“ ЕООД и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет дава съгласие за сключване на допълнително споразумение към
договор № Л-4269/2018 година „Файвпойнтс Интернешънъл“ ЕООД.

6. Решението по точката не е публично.
7. Управителният съвет обсъди и одобрява представения проект на писмо до г-н
Атанас Добрев, Управител на търговско предприятие „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД.
8. Във връзка с предложение на Генералния директор, Управителният съвет
одобрява да бъде обявен конкурс за подбор в срок до 1 ноември 2019 година за подаване
на документи за длъжностите:
- Програмен директор
- Директор на дирекция „Програма БНТ 1”
- Директор на дирекция „БНТ Свят и региони”
Управителният съвет одобрява изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите.
Подборът на кандидатите да се проведе в два етапа: първи етап - предварителен
подбор по документи и втори етап – събеседване.
9. Във връзка с предложение от Директора 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, дава съгласие да бъде сключен трудов договор с Васил
Ангелов Николов на длъжност Ръководител на производствен център, производствен
център „Реализация-информация“ в дирекция „Информация“ за неопределен срок, считано
от 10 септември 2019 година.

