
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 17 

от заседание проведено на 27.04.2022 година 

 

 

 

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

промяна в бюджета на БНТ за 2022 година, съобразена с Постановление на Министерски 

съвет №31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2022 година, съгласно което за сметка на централния бюджет е одобрен допълнителен 

трансфер по бюджета на Българската национална телевизия в размер на 300 лева за 

обслужване от банките на операциите по събирането на приходи и други постъпления чрез 

картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, 

Управителният съвет приема мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ за 

2022 година. 

2. 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. 

3. 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 

„Аз и моите жени“ – 6 епизода по 54 минути, сценаристи: Теодора Маркова, Невена 

Кертова, Георги Иванов, режисьор: Боя Харизанова, оператор: Борис Луканов и 

изпълнителен продуцент филмова къща „Ди Индъстри“ ЕООД с представител Милан 

Зарев 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. 

 4. Във връзка с докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Спорт“ за 

проведени преговори с фирма „SUNSET & VINE“ за придобиване на права за излъчване на 

епизоди от предаването „FEI RIDE“ – 12 епизода с продължителност по 26 минути по 

програма „БНТ3“, което разглежда света на конния спорт и изследва завладяващата връзка 

между хората и конете по цялата планета, Управителният съвет дава съгласие за 

финализиране на преговорите с фирма „SUNSET & VINE“ за придобиване на права за 

излъчване на предаването „FEI RIDE“.  

5. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ с информация за направени предписания от ФИФА за корекции в 

Тарифите, свързани с начина на изписване на самото събитие, сроковете за предоставяне 

на отстъпки при закупуване на рекламни пакети, Управителният съвет одобрява 

предложената промяна в „Тарифа за излъчване на рекламни форми към Световното 

първенство по футбол 2022™ (FIFA World Cup Qatar 2022™)“ и в „Тарифа за излъчване на 

рекламни форми на официални спонсори и партньори на ФИФА към ФИФА Световно 

първенство по футбол™ (FIFA World Cup Qatar 2022™)“. 

 6. Във връзка с решение на Управителния съвет на БНТ, протокол №16/20.04.2022 

година, т.4 за придобиване на медийни права за излъчване на Световно първенство по 

плувни спортове, което ще се проведе в периода от 17 юни до 3 юли 2022 година в 

Будапеща 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. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол №07/21.02.2022 година, т. 7 за провеждане 

на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по 

текущи и аварийни ремонти в сградите на Българската национална телевизия” и доклад 

от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на дирекция „Правна“ относно 

приключила процедура за избор на изпълнител след проведената обществена поръчка, 

открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и решение № 

РД-10-167/12.04.2022 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 за изпълнение с 

„БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 

 


