
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 54 

от заседание проведено на 14.11.2019 година 

 

 1. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на договор с 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ за закупуване на програмно време за излъчване на репортажи, рубрики и клипове. 

   2. Във връзка с решение на УС, протокол №41/29.08.2019 година, т.11 и получени 

нови писма от г-н Любо Георгиев, ръководител на инициативата „Визия за София“ и 

директор на ОП „Софпроект – Общ градоустройствен план“ с предложение за промяна в 

периода на излъчване на клипове свързани с медийното партньорство на предстоящи 

активности и изложба „София утре“ от инициативата на Столична община „Визия за 

София“ за изготвяне на дългосрочната стратегия за развитие  на столицата и 

крайградските територии и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ и Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за  

излъчване на клип за популяризиране на инициативата, 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, отговаря на посочените изисквания. 

3. Във връзка с предстоящото заснемане на документален филм „Полет на ръба на 

безкрая: приземяване“ по повод юбилея от полета на първия български космонавт Георги 

Иванов и необходимостта от заснемане на кадри в Музея на авиацията в град Крумово, 

Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“ с приложен проект на договор с Национален военноисторически музей и дава 

съгласие за сключване на договор. 

4. Във връзка с ДР №1/11.01.2019 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2019 година, Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно 

разпределение на бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Българска народна банка за 

излъчване на информационен клип за пускане в обращение на нова банкнота от 50 лева и 

становище от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на 

дирекция „Мултимедия“ и Директора на дирекция „Правна“, и 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 информационен 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, отговаря на посочените изисквания. 

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Информация“ и дава принципно съгласие за реализация на нова актуална и аналитична 

рубрика „След новините“ с времетраене 10 минути. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от Държавна агенция за закрила на 

детето и становище от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на 

дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Спорт“, 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”, и.д.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 концерт „Празник на 

доброто“. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от Ръководителя на направление 

“Програмно осигуряване“ и Директора на дирекция „Спорт“ и одобрява разширение на 

обхвата на предоставените права по договор с фирма „Sportradar“ за излъчване на срещите 

на български отбори в турнирите Европейската шампионска лига по волейбол и Чалъндж 

Къп по волейбол. 

9.  Управителният съвет обсъди подадена молба от Васил Николов и 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, утвърждава прекратяване на трудовия договор на Васил Ангелов Николов на 

длъжност Ръководител на производствен център, производствен център „Реализация-

информация“ в дирекция „Информация“, считано от 30 ноември 2019 година.  

 10. Управителният съвет приема за сведение предоставените обяснения на 

служители от отдел „Управление на човешките ресурси“ по решение на УС, протокол 

№53/07.11.2019 година, т.20. 

11.1. Във връзка с предложение на Генералния директор на БНТ, 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 утвърждава прекратяване на 

трудовия договор с Цветелин Георгиев Матов на длъжност Директор на дирекция 

„Техника и технологии“, считано от 18 ноември 2019 година. 

11.2. 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 утвърждава сключването на трудов договор с Иван Дилиянов Карагеров 

на длъжност Директор на дирекция „Техника и технологии“ за срок от 1 (една) година с 

шест месеца изпитателен срок. 

11.3. Във връзка с проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция 

„Програма БНТ1“ и 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 утвърждава назначаването на Ивайло Спасов Огнянов на длъжност Директор на 

дирекция „Програма БНТ1“ за заместване на титуляра на основание чл. 259, ал. 1, изр. 1 от 

Кодекса на труда, за срок от 1 (една) година, считано от 18 ноември 2019 година, с шест 

месечен изпитателен срок в полза на работодателя. 

 13. Във връзка с недостатъчно постъпилия брой заявления от кандидати за участие 

в обявения конкурс за подбор на кореспонденти в страната и предложение от Директора 

на дирекция „Информация“ за провеждане на повторен конкурс за кореспонденти-

нещатни сътрудници на БНТ в страната с увеличение на броя на градовете, за които има 

необходимост от ползване на кореспонденти, Управителният съвет дава съгласие да бъде 

проведен повторен конкурс за подбор на кореспонденти на БНТ в страната за следните 

градове: Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, 

Хасково, Шумен, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, 

Смолян, Стара Загора, Търговище и Ямбол.  

 

 


