
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседание проведено на 07.04.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от и.д.Главния координатор на „Координационен 

център“, съгласувана от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Директора 

на дирекция „Новини и актуални предавания“ и и.д.Директора на дирекция „Спорт“ за 

промяна в програмните схеми на БНТ, Управителният съвет обсъди и приема 

представените празнични програмни схеми на „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ3“ и „БНТ4“ за 

Великден. 

 2. Управителният съвет обсъди протокол №10/31.03.2022 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец март 2022 година на излъчените 

документални филми „Корабокрушението „Вера Су“ и старите пробойни“ (работно 

заглавие „Корабокрушението“) и „Дневник на Арктическия стопаджия“ (работно заглавие 

„Българската Антарктида – ново начало“) от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Новини и актуални предавания“.  

3. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Ромен Балмис, старши треньор на 

националния отбор по ръгби, и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

съгласувана от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и 

и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, и дава съгласие за сключване на договор с 

Българска федерация по ръгби за заснемане и излъчване на Европейска квалификацията по 

ръгби между отборите на България и Турция, която ще се проведе на 7 май 2022 година в 

базата на Национална спортна академия. 

4. Във връзка с решения на Управителния съвет на БНТ, протокол №03/26.01.2022 

година и протокол №06/15.02.2022 година за промени в програмната схема на БНТ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ с 

предложение за приемане на цена за 30 секунден рекламен клип и гарантиран рейтинг на 

предаванията, валидна от 1 април 2022 година, Управителният съвет на основание чл. 62, 

т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за 

организацията и дейността на УС, утвърждава промяна в Тарифа за продажба на търговски 

съобщения в програмите на БНТ за 2022 година, касаеща Тарифата за продажба на 

търговски съобщения с гарантиран рейтинг на предаванията в програма „БНТ1“. 

 5. Във връзка с предстоящото излъчване на състезанията от Европейското 

първенство по лека атлетика, в периода от 15 до 21 август 2022 година в Мюнхен и 

Европейското първенство по плувни спортове, в периода от 11 до 21 август 2022 година в 

Рим, и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Управителният съвет, на основание чл. 7, ал. 1 от Общите условия за излъчване на 

търговски съобщения в програмите на БНТ“ одобрява цена за 30 секунден рекламен клип 

и условия за продажба на търговски съобщения при излъчване на състезанията. 

6. Във връзка с окончателен доклад № ОАУ 02/2022 за извършен одитен 

ангажимент за увереност по осъществяване на автореклама в дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. и докладна записка от 

Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за сведение 

предоставения доклад и възлага на Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ да предприеме съответните действия за изпълнение на дадените препоръки 

в окончателния доклад за отстраняване на констатираните пропуски при извършения одит.  

7. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ за необходимостта от осигуряване на некомутируем достъп до интернет и 



 

доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ 

за стартиране на публично състезание, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 

от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за 

планиране, провеждане и управление на цикъла на обществените поръчки и чл. 18, ал. 1, т. 

12, във връзка с чл. 20, ал. 2 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за 

провеждане на процедура с предмет: „Осигуряване на некомутируем достъп до интернет 

за нуждите на БНТ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на 

основен некомутируем достъп до Интернет за нуждите на Българската национална 

телевизия“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на алтернативен некомутируем 

достъп до Интернет за нуждите на Българската национална телевизия“. 

8. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителният съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената справка от Директора на дирекция „Икономическа” за назначени и 

освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 януари до 31 март 2022 

година.  

9. Във връзка с взето решение от Управителният съвет в протокол №11/24.03.2022 

година, т. 11, подт. 5 за прехвърляне в дирекция „Програмно съдържание“ на одобрените 

разходи за второто тримесечие на 2022 година за реализация на 12 броя от поредицата 

„Арт детектив“,  като програмна форма е с позиция за излъчване, всяка събота от 19:30 

часа по програма „БНТ2“, Управителният съвет с оглед, че поредицата "Арт детектив“ ще 

продължи да се излъчва основно на сайта на БНТ, изменя своето решение, като одобрява 

бюджетните средства за второто тримесечие за реализацията на поредицата, да се считат 

за разходи на дирекция „Мултимедия“. 

10. Във връзка с провеждането на Световното първенство по футбол в Катар през 

2022 година и възможността БНТ да излъчи в партньорство с Нова Броудкастинг Груп 

срещите от първенството в програмите си, и докладна записка от Директора на дирекция 

„Спорт“, Управителният съвет приема концепция, програма и бюджетни разходи за 

отразяване на Световното първенство по футбол в Катар. 

11. Решението по точката не е публично. 

 


