
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 20 

от заседание проведено на 12.05.2022 година 

 

 

 

1. Управителният съвет на основание чл. 71, т. 3 от Закона за радиото и телевизията 

и в съответствие с чл. 13, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда и условията на продуциране и 

копродуциране на филми в Българската национална телевизия, утвърждава разпределение 

на финансовия лимит за производство на вътрешна телевизионна филмова продукция през 

2022 година. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №13 от 29.04.2022 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство за разглеждане на досие за увеличаване на 

копродуцентското участие на БНТ в игралния филм „Пастир“, изпълнителен продуцент и 

копродуцент филмова къща „Провентус“ ЕООД, с представител Невена Андонова, и 

одобрява БНТ да отпусне допълнителни средства, за покриване на разходите в 

постпродукцията на игралния филм „Пастир“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „А’Аскеер” и становища 

от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“,  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 наградите за театрално изкуство „Аскеер 2022”, която ще се проведе на 24 май 2022 

година в театър „Българска армия“. 

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

„Спорт“ и дава съгласие за сключване на договор с „F50 League LLC“ за придобиване на 

права за излъчване на репортажни предавания от „Sail Grand Prix“, сезон 3. 

5. Във връзка с решения на УС, протокол №42/17.09.2020 година, т.3, и протокол № 

48/06.12.2021 година, т.4 за участие в колективно закупуване на телевизионни права на 

Европейския съюз за радио и телевизия за отразяване на световни първенства по плувни 

спортове в периода от 2022 година до 2028 година и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Спорт“ с информация за получено потвърждение от Световната организация по 

плувни спортове FINA за приемането на колективната оферта само за излъчване на 

Световно първенство по плуване в малък басейн (25 м.), което ще се проведе от 17 до 22 

декември 2022 година като част от съществуващия с ЕСРТ договор за периода 2018 – 2021 

година (удължен до 2022 година заради пандемията от COVID-19), Управителният съвет 

дава съгласие за придобиване на медийни права за излъчване на Световно първенство по 

плуване в малък басейн (25 м.). 

 6. Във връзка с предстоящото излъчване на срещите от футболния турнир УЕФА 

Лига на нациите, през 2022 година в програмите на БНТ 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 цени за 30 секунден рекламен клип и условия за продажба на търговски 

съобщения. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Владислав Славов, Управител 

на „БГ Мюзик 18“ ЕООД 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“ и 

Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 



 

договор за отстъпване право за излъчване на две готови аудио-визуални произведения - 

концерт „Златните БГ хитове на всички времена“, проведен през 2019 година и концерт 

„Звездите на България“, проведен през 2020 година. 

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

промяна в бюджета на БНТ за 2022 година, свързана с получен трансфер от община 

Панагюрище, Управителният съвет приема мотивите за извършената корекция на 

бюджета на БНТ към 30.04.2022 година. 

9. Във връзка с ДР №2/22.03.2022 година на Министерство на финансите, относно 

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

2022 година, БНТ следва след извършени промени по бюджета за 2022 година, да 

представи в Министерство на финансите актуализирано очаквано изпълнение на бюджета 

и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет 

приема представеното актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2022 

година с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

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

промяна в щатното разписание на дирекцията, свързано 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, 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 01.06.2022 година. 

11. Във връзка с изтичане на 16 май 2022 година на срока на едногодишния трудов 

договор на Николай Веселинов Александров на длъжност заместник-началник на отдел,  

отдел „Бюджет и методология“ и предложение от Директора на дирекция 

„Икономическа“, Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и 

телевизията и във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава продължаване на 

трудовия му договор за неопределено време. 

12. Във връзка с реализация на телевизионния сериал „Войната на буквите“, 

продуциран от БНТ и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, Управителният съвет одобрява цени за благодарствен надпис (лога) във 

финалните надписи за рекламодатели при излъчване на филмовия проект. 

 13. Във връзка с писмо от г-н Виктор Игнатов – отдел „Маркетинг и комуникации“ 

на Българския футболен съюз и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“ и и.д. Директора на дирекция „Спорт“, Управителният съвет с 

оглед дългогодишното сътрудничество с БФС дава съгласие за сключване на договор за 

партньорство с Българския футболен съюз, свързано с поемане на разходите по 

пътуването и настаняването на екип на БНТ по време на предстоящите мачове на 

юношеския отбор на България и срещите на националния отбор в турнира УЕФА Лига на 

нациите, срещу предоставяне на телевизионно време за излъчване на промоционални 

клипове на националния отбор. 

 14. Управителният съвет обсъди протокол №08 от 11 май 2022 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за заснемане и 

излъчване на филм по повод 50 години от създаването на Музея на хумора и сатирата в 

град Габрово. 

 15. Управителният съвет обсъди получени писма от г-жа Маргарита Доровска, 

Директор на Музея на хумора и сатирата в град Габрово, 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 създаване на филм по повод 50 години от създаването на Музея на хумора и 

сатирата в град Габрово. 

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

технологии“ за необходимостта от поддръжка на ефирната автоматизация и доклад от 

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

стартиране на 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. 12, 

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

на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на 

ефирната автоматизация ADC 1000”.  


