
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 44 

от заседание проведено на 03.11.2021 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол № 18 от 14.10.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява реализацията на документален филм с работно 

заглавие „Никола Гешев“, с времетраене 54 минути, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Програмно съдържание“.  

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

утвърждаване на протокол на Художествения съвет за игрално кино за класиране на 

постъпили проекти от проведената редовна конкурсна сесия и протокол №37/16.09.2021 

година, т. 1 за трансформиране на проекта „Войната на буквите“ в копродукция, предвид 

високата постановъчна сложност при реализацията му, свързана с пресъздаване на 

исторически събития през 10 век, след смъртта на цар Симеон Велики, Управителният 

съвет обсъди протокол №19/14.10.2021 година на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и одобрява предварителния договор за копродукция на телевизионния 

игрален сериал с работно заглавие „Войната на буквите“ – 12 серии по 54 минути, 

сценарист и режисьор проф. д-р Светослав Овчаров, изпълнителен продуцент филмова 

компания „Мидуест” ООД с представител  Габриел Георгиев. 

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

утвърждаване на протокол на Художествения съвет за игрално кино за класиране на 

постъпили проекти от проведената редовна конкурсна сесия и утвърждаване 

финансирането на класираните филмови проекти по позиция „игрален филм – дебют“, 

Управителният съвет обсъди протокол №20/14.10.2021 година на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и приема бюджет за предподготвителен период на проекта „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. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от акад. проф. Пламен Карталов, 

Директор на Софийска опера и балет и становище от Програмния директор, и.д.Директора 

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

и.д.Директора на дирекциия „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 концерт посветен на 85 години от рождението на 

именития оперен певец Никола Гюзелев и 60 години от неговия дебют в Операта. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Искра Радева - „ИРД“ ЕООД и 

становище от Програмния директор, 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 

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

договор с „ИРД“ ЕООД за заснемане и излъчване на Гала концерт „Коледни звезди”. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Национална 

католическа федерация Каритас България“ и становище от Директора на дирекция 

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

комуникации” и Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за медийно 

партньорство и излъчване на клип за популяризиране на кампанията „Защото СМЕ ХОРА“ 

в подкрепа на възрастни хора, като набраните средства от кампанията ще подпомогнат 

медицинските сестри и социалните работници от центровете за „Домашни грижи“ на 



 

„Каритас“ да продължат да посещават и подпомагат над 300 възрастни и болни хора в 13 

села и градове на България. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Христо Янев, управител на 

Сдружение „Седем истории“ 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“, и дава 

съгласие за медийно партньорство на благотворителната кампания #ВсякоДетеЗаслужава, 

която има за цел събиране на средства за изграждане и оборудване на терапевтичен център 

за деца с проблеми в развитието и комуникацията. 

8. Във връзка с решение на УС, протокол №29/27.07.2021 година, т.9 за провеждане 

на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на светодиодни видео стени“ и 

доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел „Обществени поръчки“, 

относно приключила процедура за възлагане на обществена поръчка, открита на 

основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и решение № РД-10-

369/04.08.2021 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 „Техно“ ООД. 

9. Във връзка с решение на УС, протокол №35/02.09.2021 година, т.5 за провеждане 

на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на поддръжка на система за цифров архив 

Spectra T950“ и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

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

поръчка, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и 

решение № РД-10-489/18.10.2021 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. 

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

предавания“ 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 и 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“ и дирекция „Новини и актуални предавания“, считано от 15.11.2021 година. 

11. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ за обезпечаване на производствената необходимост, свързана с реализацията 

на нови проекти и предавания 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 и 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 10.11.2021 година. 

12. Управителният съвет обсъди протокол № 18 от 2 ноември 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за 

реализация на концерт на Софийската опера и балет по повод 85-годишнината на Никола 

Гюзелев и 60 години от неговия дебют в Операта, проектобюджет за реализация на 

Коледен концерт на Представителния гвардейски духов оркестър, проектобюджет за 

отразяване на церемонията по връчване на наградите „Мистър и Мисис Икономика“ 

организирана и финансирана от „Медия Икономика България“ ЕООД“, проектобюджет за 

реализация на информационен клип за превенция на Рака на гърдата, финансиран от 

Фондация „Искам бебе“, проектобюджет за реализация на филм за отбелязване на 30-та 

годишнина от присъединяването на България към Международната организация на 

франкофонията, финансиран от Министерство на външните работи, проектобюджет за 



 

отразяване на Световното първенство по карате, което ще се проведе от 16 до 21 ноември 

2021 година в Дубай, промяна в утвърдения бюджет за отразяване на Световното 

първенство по бокс и проектобюджет за реализация на подкаст рубрика „Арт детектив“. 

13. Решението по точката не е публично. 

14. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, 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 и 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ, дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на 

дирекция „Техника и технологии“ и дирекция „Програмно съдържание“, считано от 

15.11.2021 година. 

15. Във връзка с предстоящо излъчване по програма „БНТ1“ на Международния 

конкурс за Детска песен на Евровизия, който ще се проведе на 19 декември 2021 година в 

град Пловдив и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, Управителният съвет одобрява цената за 30 секунден рекламен клип, 

отстъпки и условия за рекламодатели. 

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

комуникации“, 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 Търговска политика за продажба на търговски съобщения в програмите на 

БНТ за 2022 година, включваща условия, цени и отстъпки за продажба на търговски 

съобщения и Тарифа за продажба на търговски съобщения в програмите на БНТ за 2022 

година. 

 


