
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 51 

от заседание проведено на 20.12.2021 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол № 24 от 15.12.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема представените отчети за реализация на 11 филма 

от документалната поредица „БНТ представя“ с времетраене по 54 минути,  вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Програмно съдържание“.  

2. Управителният съвет обсъди протокол №21 от 14 декември 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за 

излъчване на състезанията от Световните купи по ски алпийски дисциплини и Световните 

купи по сноуборд за сезон 2021-2022 година и промяна на утвърдения бюджет за 

реализация на предаването „Още от деня“ за първо тримесечие на 2022 година. 

3. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ утвърждава сключване на допълнително 

споразумение към договор с „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД за срок от 3 (три) месеца, считано 

от 01.01.2022 година за възлагане в качеството му на Изпълнителен продуцент 

реализацията на предаванията с наименование „Теглене на тиражите на Тото 2 и Втори 

тото шанс“, отразяващи тегленето на тиражите и обявяване на резултатите от 

организираните от Българския спортен тотализатор хазартни игри.  

 4. Във връзка с проведени преговори с Министерство на туризма и докладна 

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

съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ дава съгласие за сключване на договор между БНТ и Министерство на туризма за 

закупуване на програмно време за излъчване на кампания за насърчаване на вътрешния 

туризъм през 2022 година. 

 5. Във връзка с решение на УС на БНТ, протокол № 50/14.12.2021 година, т.3 за  

излъчване на поредицата „Mobil 1 The Grid 2022“, за световния моторен спорт през 2022 

година по програма „БНТ3“ 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. 

 6. Решението по точката не е публично. 

7. Във връзка с писмо от Бойко Рашков, Министър на вътрешните работи с искане 

за предоставяне на програмно време за излъчване на клип за благотворителната кампания 

за подпомагане на децата на загинали и пострадали служители от системата на МВР при 

изпълнение на служебни задължения и становище от Директора на дирекция „Търговска 

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

„Правна“, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ,  дава съгласие за предоставяне 

на програмно време за излъчване на клип за благотворителната кампания, 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.   

 8. Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията 

и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на 

БНТ, утвърждава изменение в Правилника за реда и условията на продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ. 

 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 сключени договори, реализирано рекламно време, приходи от продажба 

на реклама и спонсорство и изпълнение на прогнозния бюджет през месец ноември 2021 

година. 

 10. Във връзка с дадени препоръки от дирекция „Вътрешен одит”, извършени 

промени в организационната структура на БНТ и предложение от Директора на дирекция 

„Икономическа“ за приемане на актуализирани риск регистри на основните структурни 

звена в БНТ, Управителният съвет утвърждава представения общ Риск–регистър на БНТ за 

периода 2020-2022 година, който включва Риск-регистрите на основните структурни 

звена, утвърдени от съответните им ръководители. 

11. Управителният съвет одобрява предложението на Ръководителя на РТВЦ Варна 

за реализация на поредица от събития за отбелязване на 50-годишнината от създаването на 

Регионалния телевизионен център в град Варна. 

           12. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” за 

корекция в бюджета на БНТ към 30.12.2021 г. свързана с получен трансфер от Централната 

избирателна комисия за съвместно производство на разяснителен материал за гласуване с 

машини и обучителен материал за СИК, Управителният съвет приема мотивите за 

извършената корекция на бюджета на БНТ за 2021 година. 

 
 


