
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 03 

от заседание проведено на 26.01.2022 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор на БНТ  

и одобрява промяна в програмната схема на „БНТ1“ от 02.02.2022 година. 

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

филмопроизводство и приема отчета за месец декември 2021 година на излъчения 

документален филм „Истории от злато“ (работно заглавие „Да събудиш вдъхновение“) от 

рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Новини и актуални 

предавания“.  

3. Управителният съвет обсъди протокол №2 от 19.01.2022 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за предподготвителния период на 

филмовия проект „Четири достоверни истории за една абсурдна вечер“ с времетраене 27 

минути, сценаристи Нели Димитрова и Георги Димитров, режисьор Георги Димитров, 

оператор Георги Гвоздев и изпълнителен продуцент филмова компания „Мирамар филм“ 

ООД с представител Светлана Германова. 

4. Във връзка с предложение от г-н Николай Божков, управител на „Старата 

България“ ЕООД за заснемане и излъчване на юбилеен концерт „Началото“ на фолклорен 

ансамбъл „Филип Кутев“, който ще се проведе на 18 февруари 2022 година в зала 1 на 

НДК по повод 70 години от създаването на ансамбъла и становище от Програмния 

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

на „Координационен център“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, Директора 

на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и 

Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет връща предложението, 

като възлага на Програмния директор да проведе преговори с организатора на събитието 

за поемане на хонорарните възнаграждения на телевизионния екип и стопанските разходи 

за заснемане на концерта „Началото“, с оглед че има продажба на билети за събитието и 

БНТ предоставя телевизионно време за излъчване на търговски съобщения за промотиране 

на концертите на фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ в зала 1 на НДК. 

5. Във връзка с писмо от Георги Маринов, представител на филмова къща „Мач 

фрейм студио“ ООД, изпълнителен продуцент на телевизионния филм-дебют с работно 

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

Боишина, режисьор Александра Боишина, оператор Захари Цонков с молба за промяна в 

утвърдения календарно-постановъчен план с решения на УС на БНТ в протокол № 

44/03.11.2021 г., т.3, и променен в протокол № 46/22.11.2021 г., т.16, поради отлагане на 

снимачния период заради заболяване на актрисата Мартина Троанска от COVID-19, 

изпълняващата главната роля, и докладна записка от Директора на дирекция 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет, предвид 

възникналите форсмажорни обстоятелства и поради факта, че сроковете за предаване на 

филма и финансово-ликвидационният период не се променят съществено, одобрява 

предложения от изпълнителния продуцент нов календарно-постановъчен план и 

сключване на анекси към договорите. 

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

комуникации“, Управителният съвет одобрява представения списък на 

общественозначимите събития, които ще бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2022 

година, като за тях съгласно чл. 90, ал. 4 от Закона за радио и телевизия да не се прилагат 



 

ограничения за рекламата, включена в предаванията по време на отразяване на прояви на 

изкуството, културата и спорта с общонационално и международно значение.  

7. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 7, т. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на УС на БНТ, Вътрешните правила за планиране, провеждане 

и управление на цикъла на обществените поръчки и чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за 

обществените поръчки дава съгласие за провеждане на процедура на договаряне без 

предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

течни горива за служебните автомобили на БНТ“. 

8. 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: „Доставчик на нетна активна 

електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на БНТ“.  

9. 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 „Програмно съдържание“, считано от 01.02.2022 година. 

10. 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 01.02.2022 година. 

11. Във връзка с предложение на Генералния директор за оптимизиране и 

подобряване работата на оперативното ръководство на дирекция „Маркетинг и 

стратегическо развитие“, Управителният съвет приема мотивите на Генералния директор и 

на  основание чл. 62, т. 14 от Закона за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 3, т. 8 

от Правилника за организацията и дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в 

БНТ дава съгласие Мила Тонева Христова – „експерт маркетинг и комуникации“ в 

дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“ да бъде назначена на длъжност 

„директор“ на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“,  за срок от 1 (една) 

година, считано от   1 февруари 2022 година, с шестмесечен изпитателен срок в полза на 

работодателя. 

12. 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: „Осигуряване на стрийминг на 

програмите на БНТ“.     

 


