
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 24 

от заседание проведено на 14.06.2022 година 

 

 

 

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

„Спорт“ за проведени преговори с фирма „ICARUS Sports” (ексклузивен агент на „FELD 

MOTOR SPORTS, INC‘) за придобиване на права за излъчване на сериите „Monster Jam”, 

сезони 2019, 2020 и 2021 година от състезания за моторни спортове на четири колела и с 

оглед необходимостта от осигуряване на спортно съдържание за програма „БНТ3“, дава 

съгласие за сключване на договор с „FELD MOTOR SPORTS, INC“ за излъчване 

репортажни предавания. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Коста Базитов, Заместник-кмет 

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

Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на дирекция 

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

на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на Международния 

музикален фестивал „Варненско лято“ 2022 година. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от д-р Милен Врабевски, продуцент на 

„Intelligent Music Project” и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, Директора на 

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

Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно партньорство на 

предстоящото турне на групата в периода 17 август до 20 септември 2022 година. 

4. Управителният съвет обсъди внесения от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ протокол №05 от заседание на Съвета за технологично развитие, проведено 

на 07.06.2022 година за обсъждане на техническа спецификация за провеждане на 

обществена поръчка с предмет: "Управление на съществуващото техническо решение за 

осигуряване на високо ниво на мрежова и информационна сигурност на информационно-

комуникационната среда на БНТ. 

Техническата спецификация и съответните документи да бъдат предоставени на 

отдел „Обществени поръчки“ за подготвяне на необходимата документация за стартиране 

на поръчката. 

5. Във връзка с решение на УС, протокол №11/24.03.2022 година, т.12 за 

провеждане на  обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата 

система за автоматизирано планиране,  излъчване и отчет на телевизионните канали на 

БНТ (трафик система) чрез изработка и внедряване на допълнителен модул за управление 

на файлове с аудио-визуално съдържание към трафик системата“, доклад от Началника 

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

приключилата процедура, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки за избор на изпълнител и решение № РД-10-258/01.06.2022 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 с „ПАРАЛЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД.  

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

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

на образованието и науката, Управителният съвет приема мотивите за извършената 

корекция на бюджета на БНТ към 31.05.2022 година. 



 

7. 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, 

Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” 

и приема представеното актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2022 

година с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

8. Във връзка с писмо от г-н Олег Ковачев, председател на Настоятелството на 

читалище „Антон Страшимиров-1926“ с молба за предоставяне на право за безплатна 

публична прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ, по повод 

тържественото честване на 150 години от рождението на Антон Страшимиров, което ще се 

проведе в кино „Влайкова“ и становище от Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за еднократна безплатна 

публична прожекция на телевизионния театър „Вампир“, произведен през 1991 година по 

пиесата на Антон Страшимиров, с времетраене 61:15 минути и автори: режисьор Павел 

Павлов, оператор Иван Варимезов.  

С оглед обстоятелството, че аудио-визуалното произведение е произведено през 

1991 година и максималният срок от 10 години съгласно ЗАПСП, през който БНТ може да 

предоставя права и от името на авторите е изтекъл, ползвателят следва да уреди 

самостоятелно и за своя сметка отношенията с носителите на авторски права за целите на 

публичната прожекция. 

 9. Във връзка с решение на УС, протокол №21/18.05.2022 година, т. 21 за 

реализация на  новия сезон от документалната портретна поредица „БНТ представя“ и 

докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ с предложение 

за промяна в утвърдения рамков бюджет на поредицата, с оглед актуализиране на 

Тарифата за използване на технически мощности и услуги на БНТ, Управителният съвет 

дава съгласие стойността на използваните технически мощности и услуги за реализацията 

на един филм да бъде променена. 

 


