
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от заседание проведено на 09.06.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ с предложение за одобрение на протоколите от 

проведени заседания на Художествените съвети за игрално и документално кино, 

сформирани със заповед № РД-10-159/11.04.2022 година на Генералния директор на БНТ, 

Управителният съвет след като обсъди протоколите на Художествените съвети за игрално 

и документално кино на постъпили проекти от проведената конкурсна сесия и на 

основание чл. 34 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на 

филми в БНТ, одобрява класирането на проектите по позиции. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 7 юни 2022 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджет за реализация на 

филм за 60-годишния юбилей на събора за народно творчество „Пирин пее“ и 

проектобюджет за заснемане и излъчване на заключителния концерт от събора за народно 

творчество „Пирин пее“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Мая Зафирова, Директор на 

140 СУ „Иван Богоров“ и становище от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, и.д.Директора 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 - концерт „35 години 

140 СУ „Иван Богоров“, състоял се на 10.05.2022 година в зала 1 на НДК. 

4. Във връзка с писмо от независимия продуцент „Дъ Гууд Къмпани“ ЕООД с 

предложение за сключване на анекс към договора за продължаване производството на 

съвместната продукция „Събота вечер с БНТ“ и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

допълнително споразумение към договор № ДГ-016/13.01.2022 година за създаване на 

нови 30 (тридесет) броя от съвместната продукция „Събота вечер с БНТ“, при запазване на 

основните параметри и условия. 

5. Решението по точката не е публично. 

6. Във връзка с докладна записка от г-жа Мариета Бобева, Ръководител на 

Регионален телевизионен център Варна, с предложение за кандидатстване към Общински 

съвет Варна за съфинансиране на качествени медийни проекти, Управителният съвет дава 

съгласие Регионален телевизионен център Варна да кандидатства за съфинансиране на 

поредица с работно заглавие „Социална Варна“, 20 документални филма с времетраене по 

15 минути, в които ще бъдат представени социалните услуги във Варна, достъпни за 

гражданите в общината и документален филм с работно заглавие „По стъпките на 

основателите“ по повод отбелязване на 50 години от откриването на Златния халколитен 

некропол и 120 години от създаването на Варненското археологическо дружество, 

посветен на бащите на българската археология - братята Карел и Хермин Шкорпил. 

7. 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 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“, валидна за периода от 1 юли до 31 юли 2022 



 

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

година, валидна за периода от 1 август до 6 септември 2022 година.   

 8. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Благоевград с 

предложение за сключване на договор с Областна администрация Благоевград за 

отразяване на ХVI събор на народното творчество - „Пирин пее“ 2022 година, който ще се 

проведе на 30 и 31 юли 2022 година в местността Предела, област Благоевград, 

Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор за отразяване на събитието. 

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

съдържание“ за промяна в щатното разписание, с цел оптимизиране и подобряване 

работата свързана с реализацията на предаванията, производство 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, 

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 01.07.2022 година. 

10. Решението по точката не е публично. 

11. Решението по точката не е публично. 


