
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 54 

от заседание проведено на 03.12.2020 година 

 

 

 

 1. Във връзка с решение на УЕФА да отложи провеждането на Европейското 

първенство по футбол (УЕФА ЕВРО 2020) за 2021 година (в периода от 11 юни до 11 юли) 

и докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“ за проведени 

разговори с партньорите от „Нова Броудкастинг Груп“ АД, Управителният съвет одобрява 

да бъдат променени утвърдените цени за рекламни клипове с решение на УС, протокол 

№57/03.12.2019 година, т.10.  

2. Решението по точката не е публично. 

3. Решението по точката не е публично. 

4. Решението по точката не е публично. 

5. Във връзка с изтичане на 24.12.2020 година на шестмесечния изпитателен срок от 

трудовия договор на Ивайло Спасов Огнянов на длъжност Заместник директор в дирекция 

„Програмно съдържание“ и предложение от Генералния директор, Управителният съвет 

приема мотивите и на основание 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 трудовият му договор да не бъде 

прекратен в изпитателния срок и да продължи действие за неопределено време. 

6. Във връзка с изтичане на 24.12.2020 година на шестмесечния изпитателен срок от 

трудовия договор на Николай Жоров Табаков на длъжност Заместник директор в дирекция 

„Програмно съдържание“ и предложение от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Управителният съвет приема мотивите и на основание 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 

трудовият му договор да не бъде прекратен в изпитателния срок и да продължи действие 

за неопределено време. 

7. Във връзка с изтичане на 09.12.2020 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Деян Николаев Чакъров на длъжност Главен инженер в дирекция „Техника и 

технологии“ и предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“, 

Управителният съвет приема мотивите и на основание 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 продължаване 

на трудовия му договор за неопределено време. 

 


