
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 46 

от заседание проведено на 22.11.2021 година 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от Програмния директор с приложен протокол от 

проведено заседание на 19.10.2021 година на Програмния съвет за кино на БНТ относно  

програмната необходимост от телевизионно филмово производство за периода 2022/2023 

година, Управителният съвет приема за сведение протокола на Програмния съвет за кино 

на БНТ и ще вземе решение за обявяване на конкурсна сесия за продуциране на българска 

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

условия за продуциране и копродуциране на филми в Българската национална телевизия, 

след приемане на бюджета на БНТ за 2022 година. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Медия Икономика България“ ООД 

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 „Правна” и Директора на дирекция 

„Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

официалната церемония по връчване на наградите „Мистър и Мисис Икономика 2021“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от полковник Кънчо Иванов, 

Командир на Националната гвардейска част 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 „Правна” и 

Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за 

заснемане и излъчване на Коледен концерт на Представителния гвардейски духов 

оркестър. 

4. Във връзка с предложение от Програмния директор за необходимостта от 

обновяване на програмната схема на „БНТ1“ и отпадане от реализация и излъчване на 

предаването „БНТ на 60“ с оглед, че то е създадено по повод 60-та годишнина на БНТ, 

която се отбеляза през 2019 година, Управителният съвет приема предложението на 

Програмния директор и одобрява последното излъчване на предаването „БНТ на 60“ да 

бъде на 19 декември 2021 година. 

Управителният съвет одобрява да бъде обявена сесия за набиране на предложения 

за реализация на нова вътрешна продукция, на тема „БНТ по-силна от времето /историята 

на БНТ през погледа на съвремието/“. 

5. Във връзка с писмо от г-н Стойчо Керев, продуцент от „АРК-България“ ЕООД за  

отстъпване право за излъчване по безжичен път на предаването „Новото познание“ и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на анекс към договор за безвъзмездно отстъпване на 

изключителното право за многократно излъчване в програмите на БНТ на 40 (четиридесет) 

издания на предаването. 

6. Във връзка с предложение от г-жа Валерия Георгиева, Национален изпълнителен 

директор на SOS Детски селища в България за медийно партньорство на  кампанията „Пак 

ще бъде Коледа" и излъчване на клип за привличане на SOS приятели - дарители за 

набиране средства за подпомагане на младежи и деца загубили подкрепата на своите 

родители и деца в риск да я загубят 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 излъчване на клип за 

кампанията „Пак ще бъде Коледа", 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 докладна записка от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“, Управителният съвет приема за сведение предоставения протокол № 05 от 

01.11.2021 година на Съвета за технологично развитие за разглеждане на предложение от 

ръководителя на сектор „Ефирен комплекс“ за извършване на ъпгрейд на ефирната 

автоматизация ADC 1000 с приложена техническа спецификация за надграждане на 

съществуващата система. 

8. Във връзка с ДР №1/18.01.2021 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2021 година, и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ за 2021 година с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

 9. Решението по точката не е публично. 

10. Управителният съвет приема предоставения отчет от Директора на дирекция 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ за приключване в творчески, 

административно-организационен и финансов аспект на телевизионния игрален сериал 

„Порталът“ – 5 серии по 54 минути и 6-та серия – първи вариант в две части по 40 минути 

и втори вариант с времетраене до 75 минути и в съответствие с чл. 91 от Правилника за 

реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ дава съгласие за 

окончателно приключване на телевизионния сериал. 

11. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ и и.д.Директор на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ и 

становище от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на основание 

чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране организацията на 

дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, дава съгласие за 

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ и дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“, считано от 01.12.2021 

година. 

12. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

необходимостта от привеждане на длъжностната структура на дирекцията в съответствие с 

производствената необходимост и становище от Директора на дирекция „Икономическа“, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, 

ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и с цел оптимизиране 

организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, дава 

съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и 

технологии“, считано от 01.12.2021 година. 

13. Във връзка със закриване на активния летен сезон и необходимостта от 

осигуряване на достатъчен персонал, който да обслужва почиващите през активния зимен 

туристически сезон в Творчески дом на БНТ в Пампорово и докладна записка от 

Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от 

Закона за радиото и телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на 

БНТ, считано от 01.12.2021 година. 

14. Във връзка с изтичане на 16.11.2021 година на шестмесечния изпитателен срок 

от едногодишния трудов договор на Николай Александров на длъжност „заместник-

началник на отдел“, отдел „Бюджет и методология“ в дирекция „Икономическа“ и 

предложение от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на 



 

основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в 

БНТ утвърждава трудовият му договор да не бъде прекратен в изпитателния срок и да 

продължи действие до 16.05.2022 година. 

15. Управителният съвет обсъди протокол №21 от 12.11.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява реализация на документалния филм „По пътя 

на Слънцето – тайните на древен Египет” – първа част, сценарист доц. Теодор Леков, 

режисьор Станислав Терзиев, оператори Кристиян Спасов и Владислав Петров, 

изпълнителен продуцент Стела Стойкова, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„Програмно съдържание“. 

16. Във връзка с писмо от филмова къща „Мач фрейм студио“ ООД с представител 

Георги Маринов – изпълнителен продуцент на телевизионния филм-дебют с работно 

заглавие „Връзка“, с времетраене 27 минути, сценаристи Пламен Николов и Александра 

Боишина, режисьор Александра Боишина, оператор Захари Цонков и изпълнителен 

продуцент филмова компания „Мач Фрейм Студио“ ООД, с предложение за промяна на 

календарно-постановъчния план с производствените срокове за реализация, 

Управителният съвет, предвид факта, че сроковете за предаване на филма и финансово-

ликвидационния период не се променят съществено и подписването на договора за 

предподготовка е в процедура на съгласуване между БНТ и изпълнителния продуцент на 

филма, одобрява актуализираните производствени срокове. 

17.  Решението по точката не е публично. 

 18. 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 октомври 2021 

година. 

 19. Управителният съвет обсъди предложение от „Сенс мюзик“ ООД и становище 

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

„Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен център“, Директора на дирекция 

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

на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за 

излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение - репортажен филм за 

Националния конкурс „Дунавски звезди“. 

20.  Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ 

за необходимостта от извършване на ъпгрейд на автоматизацията ADC за осигуряване на 

безаварийно излъчване на програмите на БНТ и доклад от Директора на дирекция 

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

поръчка за избор на изпълнител, 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 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на 

съществуващата система за автоматизация ADC на БНТ“.      

21. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Техника и технологии“ за 

необходимостта от доставка на електрическа енергия за нуждите на БНТ и доклад от 

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

стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител, 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 за възлагане на обществена 



 

поръчка с предмет: „Доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и 

ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно 

администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на 

обекти на Българска национална телевизия“.  

22. Във връзка с докладна записка от Програмния директор, Управителният съвет 

одобрява празнична програмна схема на „БНТ1“ за периода от 20.12.2021 година до 

09.01.2022 година. 

23. Управителният съвет обсъди протокол № 19 от 18 ноември 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за 

реализация на новогодишната програма „Световна щръклица“, проектобюджет за 

реализация на новогодишната програма „Нова година с „Музика безкрай“, проектобюджет 

за излъчване на „Празничния новогодишен концерт на Виенската филхармония“, 

проектобюджет за реализация на новогодишна програма „Наздравица от песни“, 

проектобюджет за реализация на „Концерт класическа музика“ по предложение от 

Фондация „Европейска музикална академия“ и предложение от Българска федерация по 

джудо, БНТ да бъде телевизия-домакин на Европейското първенство по джудо, което ще 

се проведе от 29 април до 1 май 2022 година в град София. 

24. Управителният съвет обсъди протокол №05 от 19 ноември 2021 година на 

Бартерната комисия на БНТ. С оглед разпоредбите на чл.127 от Кодекса на труда и на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, с които се въвеждат задължения за 

работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд на работещите в БНТ, 

отчитайки естеството и спецификата на работа, като съобразно работната среда в 

телевизията (непрекъснати контакти с външни лица – участници и събеседници в 

предаванията, значителната численост на персонала и реализаторските екипи), 

работодателят следва да приложи необходими мерки, вкл. оценка на рисковете, които не 

могат да бъдат избегнати при разпространението на COVID-19, Управителният съвет дава 

съгласие за сключване на договор с непарични престации между БНТ и ДКЦ „Софиямед“ 

за осигуряване на тестове за Т-клетъчен имунитет срещу SARS-COV-2 по Elipot метод.  

 25. Решението по точката не е публично. 


