
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 49 

от заседание проведено на 23.10.2017 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, протокол от Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“ и 

одобрява да бъде реализиран музикален филм с работно заглавие „ФСБ – пак ще се 

срещнем след 40 години“. Филмът да бъде финансиран на основание чл. 13, ал. 1, т. 1 от 

Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, като 

вътрешно филмопроизводство от бюджета на ПЦ „Телевизионно филмопроизводство – 

Студия „Екран“. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от Българска федерация по баскетбол с 

приложен проект на договор за предоставяне на изключителни телевизионни права за 

излъчване на срещи от Националната баскетболна лига, срещи на националните 

баскетболни отбори – мъже и жени, срещи от турнира за „Купата на България“, „Мач на 

звездите“, „Мач за суперкупата“ за сезон 2017/2018 година и предложение от 

и.д.Директора на дирекция „Информация” и дава съгласие за сключване на договор с 

Българската федерация по баскетбол за сезон 2017/2018 година. 

3. Във връзка с писма от г-н Иван Димитров, Изпълнителен директор на 

„Музикаутор“ с предложение за реализиране на информационна кампания за защита на 

интелектуалната собственост в България и становище от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“, Директора на дирекция „Търговска“, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“, Управителният съвет изисква от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ 

да внесе за одобрение на сценарната линия и участници в 12 броя на рубриката „Цената на 

творчеството“, както и сценария за реализация на 30-минутен филм, който ще бъде 

излъчен като финал на поредицата след излъчване на  рубриките в „Денят започва с 

култура“. 

4. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“ за 

промяна на възнагражденията на кореспондентите /репортери и оператори/ на БНТ в 

страната и становище от Директора на дирекция „Финансово-стопанска“ и Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет приема мотивите, предложението да бъде 

обсъдено след приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 

година, както и след разпределяне на годишния лимит за реализация на предаванията в 

дирекция „Информация“.  

5. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

и.д.Директора на дирекция „Информация“ по решение на УС, протокол №46/11.10.2017 

година, т.15.3 за причините довели до ползване на услугите на фирма „Стуарт“ ЕООД за 

заснемане и предаване на картина от пожарите в Кресненското дефиле.  

Управителният съвет изисква за нуждите на новинарско отразяване в програми 

„БНТ1“ и „БНТ2“, приоритетно да бъде използван техническия ресурс на регионалните 

телевизионни центрове. Услугите на фирма „Стуарт“ ЕООД и други да се използват 

единствено по преценка и одобрение от Директора на дирекция „Информация“.  

 6.1. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ 

за промяна в длъжностното щатно разписание в съответствие с производствената 

необходимост и потребностите от системно администриране и осигуряване на нормално 

функциониране на технологичната конфигурация на комплекса за автоматизирано 

излъчване на телевизионната програма и становище от Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и и.д.Директор на дирекция „Административна“, 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 дирекция „Техника и 

технологии“, считано от 01.11.2017 година. 

 6.2. Във връзка с предложение от Изпълнителния директор, съгласувано от 

Началника на отдел „Секретариат на УС“ за промяна в длъжностното щатно разписание с 

цел обезпечаване на работния процес на дейността на Изпълнителния директор, 

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, с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание, считано от 01.11.2017 година. 

6.3. Във връзка с предложение от Генералния директор на БНТ 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, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие да се разкрие 1 (една) щатна 

бройка от длъжността „директор маркетинг и комуникации“ на пряко подчинение на 

Генералния директор, считано от 25.10.2017 година. 

7.1. Във връзка с подадена лична молба от Даниел Чипев за освобождаване от 

длъжността “заместник-директор“ и „и.д.директор“ на дирекция „Информация“, 

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

325, ал. 1 от Кодекса на труда и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава 

съгласие за прекратяване на трудовия договор на Даниел Цветков Чипев.  

7.2. 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 Константин Димитров Кисимов да бъде назначен на 

длъжност „директор” на дирекция „Информация“ за срок от 1 (една) година с шест месеца 

изпитателен срок. 

7.3. 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 Герасим Йорданов Славов да бъде назначен на длъжност 

„директор маркетинг и комуникации” за срок от 1 (една) година с шест месеца 

изпитателен срок. 

 8. Във връзка с писмо от СИГАЛ УНИКА Балканска лига по баскетбол за заснемане 

и излъчване на срещата между отборите на „Левски“ и „Блокотехна“ /гр.Гевгелия, 

Македония/ и становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“ и Ръководителя на направление „БНТ HD“, 

Управителният съвет дава съгласие за пряко излъчване на срещата по програми „БНТ HD“ 

и „БНТ Свят“. 

9. Във връзка с решения на УС, протокол №39/08.09.2017 година, т.2 и т.3, 

протокол №40/12.09.2017 година, т.2 и протокол №41/20.09.2017 година, т.1 за приемане 

на програмните схеми до влизане на Коледно-новогодишната програма, Управителният 

съвет изисква от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“ и Ръководителя на направление „БНТ HD“ да внесат за одобрение 

Коледно-новогодишните програми на „БНТ1“, „БНТ HD“, „БНТ2“ и „БНТ Свят“. Към 

програмните схеми да бъдат приложени и анотации и сценарий на включените извънредни 

и празнични предавания, в т.ч. игрални филми,  външни и съвместни продукции. 

 


