
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 05 

от заседание проведено на 10.02.2022 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №3/03.02.2022 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец януари 2022 година на 

излъчения документален филм „Графити от Златния век“ (работно заглавие „Монахът от 

скалата“) от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Новини и 

актуални предавания“. 

 2. Във връзка с решение на УС, протокол №39/05.10.2021 година, т.4 за приемане на 

бюджет за създаване на сценарий за телевизионния игрален сериал с работно заглавие 

„Войната на буквите“ – 12 серии по 54 минути, отстъпване на авторски права за неговото 

използване и бюджет за предподготовка на сериала, и получено писмо от филмова 

компания „Мидуест” ООД с представител  Габриел Георгиев с искане за промяна в 

сценарния екип и в бюджета за създаване на сценарий за телевизионния игрален сериал, 

поради разминаване във вижданията за драматургичното развитие на сериала между проф. 

д-р Светослав Овчаров, сценарист и режисьор, и изпълнителния продуцент филмова 

компания „Мидуест” ООД, Управителният съвет обсъди становището на Директора на 

дирекция „Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, съгласувано от Директора 

на дирекция „Правна“ и утвърждава предложения нов сценарен екип на сериала „Войната 

на буквите“. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №02 от 07.02.2022 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

Празничен концерт на Представителния гвардейски духов оркестър и проектобюджет за 

реализация на Юбилеен концерт „Златни хитове“ по случай 70-годишнина на автора на 

текстове Иван Тенев. 

4. Управителният съвет приема за сведение предоставеното допълнение към 

протокол №01 от 20.01.2022 година на Съвета за технологично развитие. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от полковник Кънчо Иванов, 

Командир на Националната гвардейска част 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 „Правна” и 

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

заснемане и излъчване на празничен концерт с работно заглавие „Името на Родината“ на 

Представителния гвардейски духов оркестър, който ще се проведе 14 и 15 февруари 2022 

година в залите на Националналния военноисторически музей. 

6. Във връзка с докладна записка от Програмния директор и и.д.Директор на 

дирекция „Програмно съдържание“ за реализация и излъчване на нов сезон от 

документалната поредица „Отворени досиета“ (6 филма с времетраене по 27 минути), 

разказ за съдбите на репресирани от тоталиратната система хора, Управителният съвет, с 

оглед предизвикания зрителски интерес и положителните обществени реакции към 

първите три сезона на поредицата, дава съгласие да бъдат реализирани шест документални 

филми от поредицата „Отворени досиета“. 

7. Във връзка с решение на УС, протокол №01/12.01.2022 година, т.5 за провеждане 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за целите на 

БНТ“ в пет обособени позиции и доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника 

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



 

обществена поръчка, проведена на основание вътрешно конкурентен подбор по сключено 

Рамково споразумение № ДГ-2438/01.06.2021 година, и решение № РД-10-43/27.01.2022 

година на Генерален директор за класиране на участниците и избор на изпълнител, 

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 „Лирекс хай тех“ 

АД по Обособена позиция №1: "Доставка на компютърно оборудване".  

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: „Внедряване на мерки за 

повишаване на нивото на мрежовата и информационна сигурност в БНТ“. 

9. 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: "Доставка на студийно и 

извънстудийно телевизионно оборудване".  

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

промяна в длъжностното щатно разписание на дирекцията, 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 „Икономическа“, считано от 

15.02.2022 година. 


