
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 11 

от заседание проведено на 24.03.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от и.д.Главния координатор на „Координационен 

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

Управителният съвет одобрява промяна в програмната схема на „БНТ1“: 

 От 20.03.2022 г. отпада от излъчване външната продукция „Пътеки“ и се увеличава 

времетраенето на сутрешния детски блок в неделя от 55 минути на 100 минути. 

 От 04.04.2022 г. всеки делничен ден от 23:30 часа се програмира за излъчване късен 

телевизионен сериал.  

 От 09.04.2022 г. в събота от 19:00 часа до 20:00 часа се програмират за излъчване 

документални филми и/или повторения от най-доброто от поредицата „БНТ представя“.  

 От 10.04.2022 г. всяка неделя от 14:00 часа до 15:00 часа се обособява нов детско-

юношески пояс.  

 От 01.05.2022 г. в неделя предаването „Вечната музика“ променя началния си час 

на излъчване, вместо от 15:00 часа ще се излъчва от 16:30 часа. Детско-юношеският пояс в 

неделя се увеличава на 90 минути, от 14:00 часа до 15:30 часа.  

 От 09.04.2022 г. всяка събота от 19:30 часа по програма „БНТ2“ се позиционира за 

излъчване предаването „Арт детектив“, което до този момент е реализирано като подкаст 

поредица в сайта на БНТ. 

 2. Във връзка с писмо от изпълнителния продуцент ЕТ „ОНИКС - ЮРИ ЦОЛОВ” с 

представител Юри Цолов за предоставяне авансово на финансови средства в размер на 70 

000 лева без включен ДДС за производствени дейности, свързани с подготовката на 

телевизионния игрален сериал с работно заглавие „Вина“ – 12 серии по 54 минути, 

Управителният съвет, след като обсъди протокол №5/18.03.2022 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство за приемане на междинен транш към подготовката на 

сериала, отлага взимането на решение за авансово предоставяне на финансови средства, 

като възлага на Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия 

„Екран“ да информира изпълнителния продуцент ЕТ „ОНИКС - ЮРИ ЦОЛОВ” с 

представител Юри Цолов за спешно внасяне в Бюджетната комисия на подробния бюджет 

и придружаващите го документи свързани с реализацията на сериала „Вина“.  

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

комуникации“, съгласувана от Директора на дирекция „Правна“ относно изтичане срока 

по сключено Допълнително споразумение №5 от 23.12.2021 година от договор                  

№ ДГ-1429/30.04.2020 година между БНТ и „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД за реализация на 

телевизионните предавания, отразяващи тегленето на тиражите и обявяване на резултатите 

от организираните от Тотализатора хазартни игри и проведени разговори с г-н Александър 

Тодоров, Изпълнителен директор на ДП „Български спортен тотализатор“, Управителният 

съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на УС на 

БНТ утвърждава сключване на допълнително споразумение към договора с „Дрийм Тийм 

Груп“ ЕООД до 30.09.2022 година. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Куклен театър „Георги Митев-

Жоро“, град Ямбол 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 „Мултимедия“, Директора на 

дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Икономическа“, и дава съгласие за 



 

сключване на договор, за заснемане и излъчване на филм за куклено-театралния фестивал 

„Михаил Лъкатник“, който ще се проведе в периода от 25 до 28 май 2022 година в град 

Ямбол. 

5. Във връзка с писмо от Съюз на артистите в България и Гилдия на артистите, 

работещи в дублажа, с искане за промяна на вънаграждението на артистите в дублажа и 

становище от Директора на дирекция „Икономическа“, 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 промяна в Тарифа 

за възнагражденията при обработка на филми и програми в позиция т. 11 в таблица 4, като 

възнаграждението за четене на текст зад кадър се променя на 1,20 лева на минута. 

6. Във връзка с лична молба от Добрина Чешмеджиева на длъжност „заместник-

директор  - Програмно съдържание, анализи, управление на специални проекти“ за 

преназначаване на длъжност водещ в дирекция „Новини и актуални предавания“, с цел да 

развива и утвърждава позицията на предаването „Референдум“, и предложение от 

Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“, 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 дава съгласие Добрина Михайлова Чешмеджиева на длъжност Заместник-директор 

„Програмно съдържание, анализи, управление на специални проекти“ да бъде 

преназначена на длъжността Водещ в направление „Актуални предавания“, дирекция 

„Новини и актуални предавания“, считано от 01.04.2022 година. 

 7. Във връзка с изтичане срока на договора между БНТ и новинарска агенция 

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

информация за проведени преговори за сключване на нов договор с добавяне на 

задължителен нов лиценз към трети страни, Управителният съвет дава съгласие за 

сключване на договор с Ройтерс за използване на международния видеообмен на 

агенцията. 

 8. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Стоян Камбарев“ и 

„Нова Филм“ ЕООД и становища 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“, Директора на дирекция „Новини и актуални предавания“ и 

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

право за излъчване на церемонията по връчване на Наградата за изкуство „Стоян Камбарев 

2022“, която ще се проведе на 26.04.2022 година. 

9. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ за промяна в щатното разписание на дирекцията, свързано с изменение на 

длъжността „координатор надписи и ауто кю“ поради намаляване на изискванията за 

образование за посочената длъжност 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 „Новини и актуални предавания“, считано от 01.04.2022 година. 

10. Във връзка с подадена лична молба от Борислав Николаев Чоранов, Директор на 

дирекция „Мултимедия“ за прекратяване на трудовия му договор по чл. 326, ал. 1 от 

Кодекса на труда, 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 прекратяване на трудовия 

договор на Борислав Николаев Чоранов на длъжност Директор на дирекция 

„Мултимедия“, считано от 08.04.2022 година.  



 

11. Управителният съвет обсъди протокол №04 от 9 март 2022 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за реализация на 

вътрешните телевизионни предавания за второто тримесечие на 2022 година на 

дирекциите и структурните звена произвеждащи програмно съдържание. 

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

технологии“ за необходимостта от надграждане на съществуващата система за 

автоматизирано планиране, излъчване и отчет на телевизионните канали 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 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“.  

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

съдържание“ за организиране от Българската национална телевизия, Българското 

национално радио и Народен театър „Иван Вазов“ на благотворителен концерт „Заедно за 

Украйна“ за събиране на средства в подкрепа на пострадалите от военните действия в 

Република Украйна, като всички помощи ще бъдат преведени по откритата от Българския 

Червен кръст дарителска сметка и чрез краткия номер 1466 за изпращане на sms към 

всички мобилни оператории и необходимостта от осигуряване на техническото му 

обезпечаване, Управителният съвет одобрява концертът, който ще се състои на 28.03.2022 

година, да бъде излъчен по програма „БНТ1“ на 03.04.2022 година от 21:00 часа. 

14. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ с 

предложение за промяна в мандата на членовете на Етичната комисия от 2 години на 3 

години, 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 УС, утвърждава промяна 

в чл. 29, ал. 4 от Етичен кодекс на работниците и служителите в БНТ, както следва:  

„Мандатът на членовете на Етичната комисия е 3 (три) години, като те могат да 

бъдат преизбирани неограничен брой пъти.“ 

15. Във връзка с указания на Министерството на финансите, дадени с писмо № БЮ 

1/18.03.2022 година, за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на 

първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023-2025 година, Управителният 

съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” и приема 

бюджетна прогноза за периода 2023-2025 година, съобразена с бюджетните 

взаимоотношения определени за БНТ с Решение №141 на Министерски съвет от 

10.03.2022 година.   

16. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и Началника 

на отдел „Обществени поръчки“ с предложение за одобрение на план-график за 

провеждане на процедури за обществени поръчки, Управителният съвет на основание чл. 

7, ал. 3 от Вътрешните правила за планиране, провеждане и управление на цикъла на 

обществени поръчки в БНТ, утвърждава план–график за провеждане на процедури за 

обществени поръчки за доставки, услуги или строителство през 2022 година. 

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

комуникации“ за излъчване на трейлър за популяризиране на игралния филм „Ботев“, 

копродукция между филмова къща „Дема филм“ ЕООД и БНТ, поради предизвикания 

голям зрителски интерес и желание филмът да достигне до максимално голям брой 

зрители, Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 13 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, дава съгласие за предоставяне на програмно 



 

време за 30 (тридесет) излъчвания на трейлър с времетраене до 30 секунди за игралния 

филм „Ботев“,  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. 

18. Във връзка с получено писмо от Негово Превъзходителство г-н Виталий 

Москаленко - Посланик на Украйна в Република България с предложение за излъчване от 

БНТ на създадения 24-часов украински новинарски канал, създаден от осемте украински 

телевизии „UATV“, „Дом“, „Рада“, „Украйна 24“, „ICTV“, „1+1“, „24 Канал“ „Iнтер+“ и 

УНИАН, които се  обединяват, за да излъчват и предоставят 24 часа информация за 

събитията в Украйна, Управителният съвет приема предложението на Генералния 

директор и одобрява БНТ да излъчва на живо в сайта си www.bnt.bg 24-часов украински 

новинарски канал. Правото на ретранслиране на сигнала извън територията на Република 

Украйна се предоставя безвъзмездно до края на войната. 

 

https://bnt.bg/

