
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 10 

от заседание проведено на 17.03.2022 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Христо Мутафчиев, 

Председател на Съюза на артистите в България и становище от и.д.Директора на дирекция 

„Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор 

на „Координационен център”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, Директора 

на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на дирекция „Мултимедия“, 

Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава 

съгласие за сключване на договор, за заснемане и излъчване на церемонията по връчване 

на Националните награди „Икар“, която ще се проведе на 27 март 2022 година в Народен 

театър „Иван Вазов“. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Николай Върбицалиев, 

Председател на „Картинг Ивентс България“ ООД и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Спорт“, съгласувано от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, и дава съгласие за сключване на договор, за заснемане и излъчване на две 

състезания по ендюранс - „Отборно картинг състезание за издръжливост“ от типа „24 часа 

на Льо Ман“, които ще се проведат в град Хасково през месец май и месец октомври 2022 

година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Красимир Дунев, Президент на 

Българска федерация по гимнастика 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 гимнастика, за излъчване на Световната купа по спортна 

гимнастика, която ще се проведе от 26 до 29 май 2022 година в град Варна и Световната 

купа по паркур, която ще се проведе от 9 до 11 септември пред Национален дворец на 

културата. 

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

„Спорт“ с информация за проведени преговори с фирма „SUNSET & VINE“ за 

придобиване на права за излъчване на  серията „Световна купа по ветроходство в Хемпел 

2022“, съдържаща 3 програми, с продължителност по 26 минути по програма „БНТ3“, и 

дава съгласие за финализиране на преговорите с фирма „SUNSET & VINE“ за 

придобиване на права за излъчване на програмите.  

5. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан и 

становище от Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Новини и 

актуални предавания“, Управителният съвет, на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и предоставяне на програмно време за 

заснемане и излъчване на обръщение с времетраене до 1 минута на Главния мюфтия д-р 

Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 1 април 2022 година, след емисията 

„По света и у нас“ в 18:00 часа по програма „БНТ1”.  

6. Във връзка с писмо от г-жа проф. Асена Сербезова – министър на 

здравеопазването за медийно партньорство на информационна кампания за ползите от 

имунизирането срещу COVID-19, която стартира през месец март и е наложителна, 

въпреки поетапното облекчаване на въведените с оглед на пандемията 

противоепидемични мерки, поради изключително ниското ваксинационно покритие на 



 

българското население и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет, на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на телевизионно време за 

излъчване на клипове по три пъти дневно в програми „БНТ1“, „БНТ2“ и „БНТ3“ до края 

на кампанията, според програмните възможности. Клипът да се излъчва, 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 и отговаря на посочените изисквания. 

7. Във връзка с писмо от Българска асоциация на филмовите, телевизионните и 

радио сценаристи, проведени срещи с представители на Асоциацията и докладна записка 

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

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ с предложение за промяна в 

условията за кандидатстване в обявената конкурсна сесия за реализация на телевизионни 

филми и сериали в БНТ, с оглед постъпване на повече филмови проекти за обявените две 

редовни сесии за телевизионни филми и сериали, копродукции и присейл за 

производствения период 2022-2023 година, Управителният съвет взе следните решения: 

7.1. Утвърждава промяна в чл. 24, ал. 2, т. 6 от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия. 

7.2. Срокът за подаване на документи за участие в двете редовни конкурсни сесии 

се удължава до 11 април 2022 година, включително. 

7.3. Филмовите продуценти кандидатстващи в двете редовни конкурсни сесии по 

позиции „игрален сериал“ и „ситком“, да представят в досието си сценарий за не по-малко 

от един епизод. 

 8. Във връзка с предстоящото излъчване на две състезания по ендюранс – отборно 

картинг състезание за издръжливост от типа „24 часа на Лю Ман“ 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. 

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

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

предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство през месец февруари 2022 година. 

 10. Във връзка с предстоящото излъчване на състезанията от Световната купа по 

паркур, които ще се проведат от 9 до 11 септември 2022 година в град София 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. 

 11. Във връзка с предстоящото излъчване на състезанията от Световната купа по 

спортна гимнастика, които ще се проведат от 26 до 29 май 2022 година в град Варна 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. 

 12. Във връзка с решение на УС, протокол №09/10.03.2022 година, т. 2 за излъчване 

на Маратона на град Варна, който ще се проведе на 8 май 2022 година и Маратона на град 

София, който ще се проведе на 9 октомври 2022 година и 4 (четири) броя готови обзорни 

предавания „София Сити Спорт“ 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. 

 13. Във връзка с предстоящото излъчване на Тегленето на жребия за Световното 

първенство по футбол в Катар, което ще се проведе на 1 април 2022 година 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. 

14.  Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора 

на дирекция „Правна“ относно приключила процедура за избор на изпълнител след 

проведена обществена поръчка, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки, с предмет: „Осъществяване на въоръжена денонощна физическа 

охрана и осигуряване на пропускателен режим на РТВЦ - Русе на БНТ“ и решение № РД-

10-80/02.03.2022 година на Генерален директор за класиране на участниците, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, утвърждава сключване на договор „БАТ СОТ“ ЕООД.  

15. Във връзка с Решение №145 от 10.03.2022 година на Министерски съвет за 

одобряване на Програма за ползване на хуманитарна помощ на лица, търсещи временна 

закрила в Република България, вследствие на военните действия в Република Украйна, 

като лицата получили временна закрила, имат право на хуманитарна помощ за 

настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически 

регистър, в общ размер на 40 лева без включен ДДС на едно лице за нощувка и храноден 

(закуска, обяд и вечеря), в т.ч. туристически данък и докладна записка от Директора на 

дирекция „Икономическа“, Управителният съвет дава съгласие да бъде възстановена 

дейността на Почивен дом в гр. Китен, като бъдат настанявани бежанци от Република 

Украйна, считано от 25.03 до 31.05.2022 година, с право на нощувка и храноден. 

 16. Решението по точката не е публично. 


