
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 12 

от заседание проведено на 29.03.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

съгласувана от Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет дава 

съгласие да бъде подадена оферта към Европейския съюз за радио и телевизия за 

придобиване на медийни права за излъчване на за участие на БНТ в колективната оферта 

на Европейския съюз за радио и телевизия за придобиване на медийни права за пакет 

олимпийски игри  - Зимни олимпийски игри 2026 година в Милано – Кортина д`Ампецо, 

Италия, Летни олимпийски игри 2028 година в Лос Анджелис, САЩ, Зимни олимпийски 

игри 2030 и Летни олимпийски игри 2032 година в Бризбейн, Австралия. 

2. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“,  

съгласувана от Директора на дирекция „Икономическа“ и Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“, с информация за проведени преговори с 

Европейския съюз за радио и телевизия за придобиване на телевизионни права за 

излъчване на Европейското първенство по лека атлетика, което ще се проведе от 15 до 21 

август 2022 година в Мюнхен и Европейското първенство по плувни спортове, което ще се 

проведе от 11 до 21 август 2022 година в Рим, Управителният съвет дава съгласие за 

финализиране на преговорите и сключване на договор с Европейския съюз за радио и 

телевизия за придобиване на права за излъчване на състезанията. 

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

комуникации“, съгласувана от Директора на дирекция „Правна“ с информация от 

Европейския съюз за радио и телевизия за иницииране за трета поредна година на 

безплатен обмен през 2022 година на телевизионни програми между членовете, с цел да се 

насърчи сътрудничеството и размяната на съдържание между обществените медии, да се 

преодолее недостигът на съдържание и да се отговори на интересите на аудиторията, 

Управителният съвет дава съгласие БНТ да участва в обмена на програми, организиран от 

Европейския съюз за радио и телевизия за 2022 година. 

4. Във връзка с решение на УС, протокол №47/01.12.2021 година, т.6, с което е 

одобрено съвместното излъчване на Световното първенство по футбол през 2022 година в 

програмите на БНТ и Нова Броудкастинг груп (НБГ) и предложение от Директора на 

дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет одобрява ТАРИФА 

за излъчване на рекламни форми към Световното първенство по футбол 2022™ (FIFA 

World Cup Qatar 2022™). 

5. Управителният съвет обсъди протокол №05 от 23.03.2022 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

извънредна кратка документална форма „Рилски манастир“ по проект за представяне на 

елементи и обекти от българското материално и нематериално културно наследство, 

включени в списъка на ЮНЕСКО, проектобюджет за заснемане и излъчване на годишните 

награди „Инвеститор на годината“, организирани от Българската агенция за инвестиции, 

проектобюджет за реализация на музикален филм по повод 35 годишния юбилей на група 

„Медикус“, проектобюджет за отразяване на Световната купа по спортна гимнастика, 

която ще се проведе от 26 до 29 май 2022 година в град Варна и проектобюджет за 

излъчване на финалите от Световната купа по конен спорт, която ще се проведе от 7 до 10 

април 2022 година в Лайпциг. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Българска агенция за инвестиции 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 церемонията по връчване на наградите „Инвеститор на 

годината“ за отличаване на най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2021 

година, която ще се състои на 31 март 2022 година в зала „Васил Левски“ на хотел Хаят. 

7. Във връзка с предложение от г-н Костадин Георгиев - Калки за реализация на 

музикален филм за предстоящия 35 годишен юбилей на група „Медикус“, в който да бъдат 

включени части от юбилейния концерт на групата в София на 01.04.2022 година и части от 

аудио-визуални произведения от Фонда на БНТ, 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“, Управителният съвет след като обсъди предложението, не дава съгласие 

да бъде реализиран филм за група „Медикус“. 

8. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

съгласувана от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“ с информация 

за проведени преговори с Международната федерация по конен спорт за придобиване на 

телевизионни права за излъчване на финалите на Световната купа по конен спорт, която 

ще се проведе в Лайпциг от 7 до 10 април 2022 година и Световното първенство по конен 

спорт, което ще се проведе от 6 до 14 август 2022 година в Дания, и писмо от д-р Крум 

Рашков, Заместник-председател на Българската федерация по конен спорт, Управителният 

съвет дава съгласие за сключване на договор с Международната федерация по конен спорт 

за придобиване на телевизионни права за излъчване по програма „БНТ3“ на спортните 

състезания. 

9. Във връзка с постъпило предложение от г-жа Владислава Цолова – председател 

на Сдружение „Аутизъм днес“ за излъчване на информационен клип за Световния ден за 

информираност за аутизма – 2 април и становище от и.д.Директора на дирекция 

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

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

„Правна“, 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 излъчване на клип за Световния ден за информираност за аутизма, 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. 

10. Във връзка с предложение от Музикална агенция „Кантус Фирмус“ АД и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание”, Директора на 

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

комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за 

медийно партньорство на събитията включени в програмата на юбилейния сезон на 

оркестъра на Класик ФМ Радио, Европейския музикален фестивал, Национален конкурс за 

млади инструменталисти и Академия за оркестър „Кантус Фирмус“. 

11. Във връзка с предложение от г-н Атанас Янкулов - Top Artist Agency  (Топ 

Артист Ейджънси) 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“, Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство на 

Национално юбилейно турне 2022 на Космическата Валя Балканска. 

 12. Във връзка с предстоящото излъчване на финалите от Световната купа по конен 

спорт, която ще се проведе от 7 до 10 април 2022 година в Лайпциг 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. 


