БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 45
от заседание проведено на 05.10.2016 година
1. Управителният съвет обсъди протокол №16 от 5 октомври 2016 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за
реализация на извънредното предаване свързано с приключване на кампанията на
Министерство на земеделието и храните „Подкрепям българското“.
2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и одобрява частична промяна в програмната схема на „БНТ1” от
17.10.2016 година до влизане на лятна програмна схема за 2017 година, както следва:
 Позиционира се детски телевизионен сериал в часовия пояс от 13:00 до 14:00
часа в понеделник, вторник и сряда, на мястото на повторение на тв сериал.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Център за политически
диалог Петър Стоянов“ и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“,
Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на
програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”,
и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава
съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на
готово аудио-визуално произведение, концерт по случай 20-годишнината от спечелването
на президентските избори от президента Петър Стоянов, който ще се състои на 11.10.2016
година.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Еклектика“ и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление
„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,
Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор
за отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално
произведение, концерт „Етно – джаз – симфони“.
5. Управителният съвет обсъди предложение от „Болкан интернешънъл баскетбол
лийг” ООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“ и дава съгласие за
сключване на анекс към договор №Л-7581/02.11.2015 година за заснемане и излъчване на
срещите на баскетболен клуб „Берое“ за сезон 2016-2017 година в турнира Балканска
Баскетболна Лига /BIBL/.
6. Управителният съвет обсъди предложение от „Оксиморон Фектъри“ ООД и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция
„Търговска“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и Директора на дирекция
„Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на музикалния спектакъл „На Нея… с
Обич! Емил Димитров“, който ще се състои на 20.12.2016 година в зала 1 на НДК.
7. Във връзка с писмо от Председателя на Съюза на евангелските съборни църкви за
запис и излъчване на обръщение, по повод религиозния празник на вероизповеданието –
Денят на Реформацията на 31 октомври и становище от Директора на дирекция „Правна“,
Управителният съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и
съгласно чл.7, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава
съгласие за запис и безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на
обръщението на Георги Желев - Председател на Съюза на Евангелските съборни църкви
на 31 октомври 2016 година, според програмните възможности в програма „БНТ1”.

8. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„Международна дейност, проекти и програми“ и дава съгласие да бъде потвърдено
участието на БНТ в Конкурс за песен на Евровизия`2017, който ще се проведе през месец
май в Киев, Украйна.
9. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ одобрява цена за спонсорство на българската песен „Вълшебен ден“ в
Конкурса за детска песен на Евровизия`2016.
10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„Програмно осигуряване“ с информация за проведени допълнителни преговори с
продуцентите на сериала „В сянката на властта“ и постигнати договорености за неговото
излъчване по БНТ, Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с
компания „100% Distribution“ за лицензиране права за излъчване трети сезон на
политическия трилър „В сянката на властта“.
11. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ за
промяна на длъжностното щатно разписание за осигуряване на необходимите условия за
по-добро изпълнение на дейностите, осъществявани от ПЦ „БНТ Региони“ и становище от
Началника на отдел „Управление на човешките ресурси”, Управителният съвет на
основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране
организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава
съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание, считано от 01.11.2016 година.
12. Управителният съвет на основание чл.7, ал.6, т.5 от Правилника за
организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение
предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за
назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 юли до 30
септември 2016 година.
13.1. Във връзка с изтичане на шестмесечния изпитателен срок от едногодишния
трудов договор на Иван Павлов Такев на длъжност „омбудсман“ 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.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на
УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване
на трудовия му договор до изтичане на едногодишния срок.
13.2. Във връзка с изтичане на 08.11.2016 година на срочния трудов договор на
Калчо Илиев Петков на длъжност „ръководител на РТВЦ“ и предложение на Директора на
дирекция „БНТ Свят и региони“, Управителният съвет на основание чл.62 т.14 от Закона
за радиото и телевизията и във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и
дейността на УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за
продължаване на трудовия му договор за неопределено време.
14. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„Международна дейност, проекти и програми“ и потвърждава свое решение в протокол
№42/14.09.2016 година, т.10.

