
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 07 

от заседание проведено на 10.02.2022 година 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Димитър Михайлов, заместник-

председател на Българска федерация по таекуондо - ВТ и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, съгласувана от и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство“, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

финалите от Международен турнир „Ramus Sofia Open“, организиран съвместно с 

Таекуондо клуб „Рамус“, който ще се проведе на 6 и 7 март 2022 година. 

 2. Във връзка с писма от г-н Веселин Тодоров – основател на рок-група „Фактор“ за 

предоставяне на права за излъчване на музикален документален филм „Срещу времето“ за 

група „Фактор“ срещу предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ и становище от 

Програмния директор, Управителният съвет с оглед, че филмът „Срещу времето“ (2 части 

по 55 минути) би привлякъл интереса на зрителите, дава съгласие за сключване на договор 

с „Фактор – ТС“ ЕООД. 

3. Във връзка с писмо от г-н Александър Христов - филмов и тв продуцент и 

актрисата Бойка Велкова в качеството й на автор на идея за драматичен мини сериал с 

работно заглавие „Огън в зениците“, който разказва за съдбите и обществените дела на 

шест значими жени от следосвобожденската епоха: Екатерина Каравелова, Елисавета 

Консулова – Вазова, Дора Габе, Адриана Будевска, Мара Белчева и Елисавета Багряна, и 

предложение БНТ да участва в реализацията на сериала, Управителният съвет възлага на 

Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ да подготви 

писмо за заявяване на програмен интерес от страна на БНТ към мини сериала с работно 

заглавие „Огън в зениците“. 

 4. Във връзка с предстоящото излъчване на финалите от Международен турнир 

„Ramus Sofia Open“, който ще се проведат на 6 и 7 март 2022 година в 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 цената за 30 секунден рекламен клип и условия за продажба 

на търговски съобщения за рекламодатели. 

 5. 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 сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба 

на реклама и спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец януари 2022 

година. 

6. Във връзка с докладна записка от и.д.Началника на отдел „Автотранспорт“ за 

необходимостта от доставка на автомобили за нуждите на БНТ, становище от Директора 

на дирекция „Икономическа“ за наличие на финансов ресурс и доклад от Директора на 

дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за провеждане на 

открита процедура, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и 

управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 

20, ал. 1 от Закона за обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита 

процедура с предмет: „Доставка на фабрично нови МПС за нуждите на БНТ“ в три 

обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на товарни автомобили с 2+1 

места“; Обособена позиция №2: „Доставка на пътнически  автомобили с 8+1 места“; 

Обособена позиция №3: „Доставка на пътнически  автомобили с 6+1 места“ .  



 

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

и.д.Началника на отдел "Управление на сграден фонд" и доклад от Директора на дирекция 

„Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“ за провеждане на обществена 

поръчка, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешни правила за планиране, провеждане и 

управление на цикъла на обществените поръчки в БНТ и чл. 20, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки, дава съгласие за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на строително-монтажни работи по текущи и аварийни ремонти в 

сградите на Българската национална телевизия”. 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №46/22.11.2021 година, т. 1, протокол на  

Програмния съвет за кино на БНТ за програмната необходимост от телевизионно филмово 

производство за периода 2022/2023 година и докладна записка от Програмния директор и 

Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ за обявяване 

на редовна конкурсна сесия за реализация на телевизионни филми с конкретни позиции, 

формирани на база програмната необходимост, Управителният съвет, след като обсъди 

предложението, дава съгласие за обявяване на редовна конкурсна сесия за продуциране на 

българска телевизионна филмова продукция, съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за реда 

и условията на продуциране и копродуциране на филми в Българската национална 

телевизия, по следните програмни позиции: „игрални сериали“, „игрални филми“ и 

„документални филми“. 

 9. Във връзка с решение на УС, протокол №46/22.11.2021 година, т. 1, протокол на  

Програмния съвет за кино на БНТ за програмната необходимост от телевизионно филмово 

производство за периода 2022/2023 година и докладна записка от Програмния директор и 

Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, 

Управителният съвет дава съгласие за обявяване на редовна конкурсна сесия за 

продуциране на българска телевизионна филмова продукция, съгласно чл. 19, ал. 1 от 

Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в Българската 

национална телевизия, по следните програмни позиции: „копродукция за пълнометражен 

игрален филм” и „предварителна откупка на права за излъчване (присейл) -

„пълнометражен игрален филм“ - с детско-юношеска тематика, „пълнометражен игрален 

филм“ -  без предварително зададена тема и жанрова насоченост и „документален филм“ - 

с времетраене 54 минути, без предварително зададена тема и жанрова насоченост. 

 


