
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 50 

от заседание проведено на 14.12.2021 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол № 22 на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приема отчета за месец ноември 2021 година на излъчения 

документален филм „Арката: Мечти за напреднали“ от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Новини и актуални предавания“. 

2. Във връзка с предложение на Програмния директор за промяна в одобрената с 

решение на Управителния съвет в протокол №49/09.12.2021 година, т.1 празнична 

програмна схема на „БНТ4“, Управителният съвет с оглед, че Българската национална 

телевизия е съучредител и партньор на инициативата „Българската Коледа“, която се 

провежда под патронажа на Президента на Република България, дава съгласие да бъде 

излъчен на запис благотворителният концерт „Българската Коледа“ на 26 декември 2021 

година от 20:30 часа по програма „БНТ4“.  

3. Във връзка с  проведени разговори с фирма „SUNSET & VINE“ за придобиване 

на права за излъчване на  поредицата „Mobil 1 The Grid 2022“, за световния моторен спорт 

през 2022 година, съдържаща 10 месечни предавания, с продължителност по 23 минути, 

които ще представят най-големите имена, отбори и събития в международните състезания,  

Управителният съвет дава съгласие за финализиране на преговорите  с фирма „Sunset & 

Vine“ за придобиване на права за излъчване на поредицата „Mobil 1 The Grid 2022“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Столична община и „Спринт 

Проджект“ и становище от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Програмния директор и и.д.Директор на дирекция „Програмно съдържание“, 

и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен 

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

отстъпване право за излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение 

„Новогодишна приказка 2021-2022“. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Спринт Продакшън“ и 

становище от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Програмния 

директор и и.д.Директор на дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на 

дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на „Координационен център“ и Директора на 

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

излъчване по безжичен път на готово аудио-визуално произведение „2Х20 Галактика“ – 

концерт на група „Спринт“, състоял се на 2 октомври 2021 година в зала 11 на НДК, по 

случай 40-годишния юбилей на групата. 

6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“ и дава разрешение филмова къща 

„Бъръ филм“ ООД с представител Владимир Андреев, изпълнителен продуцент на 

филмовия проект „Дядо Въльо“, сценарист и режисьор Георги Дюлгеров, да продължи 

търсенето на потенциални копродуценти за привличане на допълнителни финансови 

средства, при условие, че БНТ запази мажоритарния си дял на продуцент в общия бюджет 

за реализацията на филма. 

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

комуникации“ и Директор на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ с 

предложение за удължаване срока на договор с Фреш Радио Груп ЕООД, за усвояване на 

рекламните обеми по медийно партньорство за популяризиране на телевизионната 

продукция на БНТ за 2021 година, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 



 

анекс към договор с „Фреш Радио Груп” ЕООД със срок на изпълнение до 31.03.2022 

година за усвояване на рекламните обеми. 

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

комуникации“ и Директор на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ с 

предложение за удължаване срока на договор с „НЕТ ФМ“ ЕООД, за усвояване на 

рекламните обеми по медийно партньорство за популяризиране на телевизионната 

продукция на БНТ за 2021 година, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

анекс към договор с „НЕТ ФМ“ ЕООД със срок на изпълнение до 28.02.2022 година за 

усвояване на рекламните обеми. 

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

комуникации“ и Директор на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ с 

предложение за удължаване срока на договор с „Медия Икономика България“ ЕООД, за 

усвояване на рекламните обеми по медийно партньорство за популяризиране на 

телевизионната продукция на БНТ за 2021 година, Управителният съвет дава съгласие за 

сключване на анекс към договор с „Медия Икономика България“ ЕООД със срок на 

изпълнение до 31.12.2022 година за усвояване на рекламните обеми. 

10. Във връзка с решение на УС протокол №48/06.12.2021 година, т. 1 за частична 

промяна в програмната схема на „БНТ1“ за месец януари 2022 година и докладна записка 

от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ с предложение за 

приемане на цена за 30 секунден рекламен клип и рейтинги на предаванията с променена 

програмна позиция, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 1 и ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, 

утвърждава промяна в Тарифа за продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ 

за 2022 година, касаеща Тарифата за продажба на търговски съобщения с гарантиран 

рейтинг на предаванията в програма „БНТ1“. 

 11. Във връзка с решение на УС, протокол № 47/01.12.2021 година, т. 9 за 

сключване на договор с Българска федерация Джудо за заснемане и излъчване на 

Европейско първенство по джудо, което ще се проведе в периода от 29 април до 1 май 

2022 година в град София и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“, Управителният съвет одобрява цени и условия за продажба на 

търговски съобщения. 

12. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

„Обществени поръчки“, относно приключила процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Доставка на сървъри за запис и възпроизвеждане на видео съдържание“ и решение № РД-

10-560/30.11.2021 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 доставка с „БУЛКОМП“ 

ООД. 

13. Във връзка с получено уведомление от „София Франс Ауто“ АД с предложение 

за прекратяване на договор № ДГ-3196/20.07.2021 година по проведена обществена 

поръчка  с предмет: „Доставка на фабрично нови леки автомобили за нуждите на БНТ“ 

поради факта, че производителят на автомобили „Пежо“ е изпаднал в ситуация на 

затруднено производство, като е спряно производството на определени марки, в т.ч. и на 

модел „Пежо“ 308 SW и докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ и 

Началника на отдел „Обществени поръчки“, Управителният съвет приема изложените 

мотиви и дава съгласие за  прекратяване действието на договор № ДГ-3196/20.07.2021 

година по проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови леки 

автомобили за нуждите на БНТ“ на основание чл.24, ал. 2, б.“д“ и б.“е“ от същия. 

14. Във връзка с предложение от г-н Огнян Драганов, Директор на Държавна опера 

Стара Загора за продължаване излъчванията по програма „БНТ2“ на 10 броя нови 

предавания с времетраене по 30 минути и докладна записка от Програмния директор, 



 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на анекс към договор с Държавна опера 

Стара Загора за безвъзмездно предоставяне на права за излъчване на готов телевизионен 

продукт „Зад кулисите“. 

15. Във връзка с решение на УС, протокол №22/04.06.2021 година, т.1, за одобрение 

на протокол на Художествения съвет за игрално кино и утвърждаване финансирането на 

класираните филмови проекти по позиция „игрален филм – дебют“, Управителният съвет 

обсъди протокол № 23 от 13.12.2021 година на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство  и приема общ бюджет за реализация на класирания на второ място 

проект „Връзка“ с времетраене 27 минути, сценаристи Пламен Николов и Александра 

Боишина, режисьор Александра Боишина, оператор Захари Цонков и изпълнителен 

продуцент филмова компания „Мач Фрейм Студио” ООД с представител Георги Маринов. 

 16. Във връзка с предстоящото излъчване на състезанията от световните купи по 

ски алпийски дисциплини и други зимни спортове за сезон 2021-2022 година в програмите 

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

комуникации“, Управителният съвет одобрява цени и условия за продажба на търговски 

съобщения. 

 17. Във връзка с решение на УС, протокол № 50/05.11.2020 година, т. 1 и писмо от 

г-жа Катя Михайлова и г-н Здравко Желязков - дует „Ритон“ с молба за удължаване срока 

на сключен договор № ДГ-4622/18.12.2020 година за отстъпване на право за излъчване на 

готов концерт „Чакаме ви с любов“ срещу предоставяне на телевизионно време за 

популяризиране на предстоящия юбилеен концерт-спектакъл на дует „Ритон“, който 

поради пандемичната обстановка в страната няма да бъде проведен през 2021 година и се 

отлага за края на 2022 година, Управителният съвет обсъди докладната записка на 

Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и дава съгласие за 

удължаване срока на договор № ДГ-4622/18.12.2020 година при запазване на 

възможностите за излъчване на рекламни форми за популяризиране на юбилейния 

концерт-спектакъл на дует „Ритон“. 

18. Във връзка с получено уведомление от „Интерактив медиа сървисиз“ ЕООД с 

предложение за прекратяване на договор № ДГ-4564/10.12.2020 година по проведена 

обществена поръчка с предмет: Предоставяне под наем на технически средства и 

технологични мощности за отразяване на спортни събития от БНТ“ поради водено 

съдебно дело, с определение на СГС, е допуснато обезпечение – запор върху вземания и 

имущество на „Интерактив медиа сървисиз“ ЕООД, както и поради икономическата криза 

в страната и освобождаване на голяма част от персонала, което води до затруднено 

реализиране на предоставяните от фирмата услуги и е обективно невъзможно да извършат 

оставащата част от задълженията си по горецитирания договор, и докладна записка от 

Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“, че са 

налице обстоятелствата, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 3 на договора - реално е възникнала 

и обективна безвиновна невъзможност за изпълнение на договора, който е сключен за срок 

от 20 месеца и изтича на 10 август 2022 година, Управителният съвет приема изложените 

мотиви и дава съгласие за прекратяване действието на договор № ДГ-4564/10.12.2020 

година по проведена обществена поръчка с предмет: „Предоставяне под наем на 

технически средства и технологични мощности за отразяване на спортни събития от БНТ“ 

на основание чл.21, ал. 1, т. 3 от същия. 

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

промяна в бюджета на БНТ за 2021 година, съобразена с актуализация на приходната и 

разходната част на бюджета на БНТ за 2021 година и корекция в бюджета на БНТ към 

30.11.2021 г. свързана с получен трансфер от община Варна, Управителният съвет приема 

мотивите за извършената корекция на бюджета на БНТ за 2021 година. 

20. Във връзка с ДР №1/18.01.2021 година на Министерство на финансите, относно 

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

2021 година и извършени промени по бюджета на БНТ за 2021 година, и докладна записка 



 

от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет приема представеното 

актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2021 година с попълнени 

отчетни данни за изтеклите месеци. 

21. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Икономическа“ за 

актуализиране на длъжностните характеристики на служителите в БНТ и добавяне на 

допълнителен текст в частта „Отговорности на длъжността“, съгласуван с Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ, 

дава съгласие за промяна в длъжностните характеристики на служителите в БНТ в БНТ, 

като в частта „Отговорности на длъжността“ да бъде добавен следният текст: 

- Носи отговорност за целесъобразното ползване и опазването на предоставеното 

му във връзка и при изпълнение на длъжностните функции имущество на БНТ като: офис 

оборудване, техническо оборудване и средства, както и отчетническа отговорност във 

връзка с поверените му парични или материални ценности, с които борави; 

- Отговаря за нанесени материални щети или липси. 

22. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Телевизионно 

производство“ за промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на 

направление „Постановъчна база“, 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 „Телевизионно производство“, считано от 10.01.2022 година. 


