
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 19 

от заседание проведено на 04.05.2022 година 

 

1. Във връзка с решение на УС, протокол №44//03.11.2021 година т.2 за сключване 

на предварителен договор за копродукция за реализация на телевизионен игрален сериал с 

работно заглавие „Войната на буквите“ – 12 серии по 54 минути, изпълнителен продуцент 

филмова компания „Мидуест” ООД, Управителният съвет обсъди протокол №12 от 

26.04.2022 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и утвърждава общ 

бюджет за цялостна реализация на телевизионен игрален сериал „Войната на буквите“, 

сценаристи Теодора Маркова, Невена Кертова, Георги Иванов. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №07 от 28.04.2022 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

извънредно предаване Празничен блок за 6 май – Ден на храбростта и празник на 

Българската армия, Гергьовден, проектобюджет за заснемане и излъчване на церемонията 

по връчване на наградите „Аскеер“, организирани от Фондация „А`Аскеер“, 

проектобюджет за заснемане и излъчване на извънреден концерт „Мост на небесата“, 

организирани от Фондация „Нашият дом е България“, проектобюджет за излъчване на 

състезанията от Световното първенство по плувни спортове, проектобюджет за излъчване 

на две гостуващи срещи, две домакински срещи и четири коментарни студиа за участието 

на националния отбор по футбол в квалификациите за УЕФА Лига на нациите, проект и 

калкулация за доодекоряване на предаванията, които ще се реализират в Апаратно-

студиен комплекс 5 на БНТ, писма от независимия продуцент „Дъ Гууд Къмпани” ЕООД с 

искане за промяна в цената за закупуване на външната продукция „Последният печели“ и 

промяна в Тарифа за възнаграждения при обработка на филми и програми. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Нашият дом е 

България“ 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 „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за сключване на договор, за заснемане и 

излъчване на тържествен пасхален концерт-спектакъл „Мост на небесата“, който ще се 

проведе на 21 май 2022 година на скалния феномен Божия мост до село Лиляче. 

 4. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за реализация и излъчване на нов сезон от документалната портретна 

поредица „БНТ представя“ (12 филма с времетраене по 54 минути), планирана за 

излъчване в сряда от 21:00 часа по програма „БНТ1“, Управителният съвет възлага на 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ да бъде повторно прегледан 

предложеният списък за реализация на документални филми за известни личности, хора на 

изкуството, културата и обществения живот и при наличие на вече създадени филми за 

посочените личности, същите да се заменят с други имена. 

5. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Калоян Лалев - Кайо от "Пропаганда 

Прадъкшънс" ЕООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ и Директора на дирекция 

„Правна“, и дава съгласие за сключване на договор, за предоставяне на архивни материали 

от фонда на БНТ, свързани с футболната кариера на Наско Сираков, срещу предоставяне 

на права за излъчване на документален филм в програмите на БНТ. 

6. Във връзка със сключен договор № ДГ-124/24.01.2022 година за медийно 

партньорство  между БНТ и Фондация „Клуб Зебра“, за популяризиране на 



 

телевизионната продукция на БНТ,  писмо от г-жа Светлана Джамджиева – Председател 

на Управителния съвет на Фондация „Клуб Зебра“ за настъпила промяна в 

обстоятелствата, като считано от 14.03.2022 година Фондация „Клуб Зебра“ не е издател 

на медиите с марка „Клуб Z“ (www.clubz.bg и списание „Клуб Z“), и докладна записка от 

Директора на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“, Управителният съвет, 

предвид възникналите обстоятелства, дава съгласие за сключване на тристранно 

споразумение между Българската национална телевизия, Фондация „Клуб Зебра“ и „Клуб 

Зебра Медия“ ООД, с което търговското дружество да поеме като заместваща страна 

всички договорни права, задължения и отговорности на Фондацията, свързани със 

сключения договор № ДГ-124/24.01.2022 година. 

7. Във връзка с решение на Управителния съвет на БНТ, протокол №17/27.04.2022 

година, т. 4 за излъчване на 12 епизода от предаването „FEI RIDE“, посветени на 

завладяващия свят на конния спорт 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. 

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 Тарифа за продажба на рекламни форми в интернет сайтовете на БНТ. 

Тарифа за продажба на рекламни форми в интернет сайтовете на БНТ влиза в сила 

от 09.05.2022 година. 

 

http://www.clubz.bg/

