
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 48 

от заседание проведено на 06.12.2021 година 

 

 

1. Във връзка с приключване производството и излъчването на планираните 

епизоди от проектите „Музика безкрай“ и „Любимците на България“ и предложение на 

Програмния директор за промяна в одобрената програмна схема на „БНТ1“, 

Управителният съвет приема в програмната схема на „БНТ1“ за месец януари 2022 година 

да се програмира за излъчване телевизионният игрален сериал „Денят на бащата“ – 6 

епизода по 54 минути, режисьор Павел Веснаков и изпълнителен продуцент „Агитпроп“ 

ООД и телевизионният игрален сериал „Порталът“ – 6 епизода по 54 минути, режисьор 

Илиян Джевелеков и изпълнителен продуцент „Мирамар филм” ООД. 

2. Във връзка с писмо от „Еф Хикс Камера“ ООД с предложение за продължаване 

производството през 2022 година на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ с 

времетраене по 27 минути и докладна записка от Програмния директор и и.д.Директор на 

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

допълнително споразумение към договор за закупуване на нови 180 (сто и осемдесет) броя 

от външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ с времетраене по 27 минути. 

3. Във връзка с писмо от Мариана Георгиева, продуцент от екипа на Българска 

търговско-промишлена палата, с предложение за реализиране на 30 (тридесет) броя с 

времетраене по 27 минути от ново предаване с работно заглавие „Пътят на успеха и на 

успелите“, което в детайли ще представя изработването на продукти и изделия по модерен 

и динамичен начин и ще проследява процеса на тяхното производство в завършен вид, 

както и уменията и професията на хората, които ги проектират и изработват, и докладна 

записка от Програмния директор и и.д.Директор на дирекция „Програмно съдържание“ и 

Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет 

одобрява реализацията на 30 (тридесет) броя от предаването с работно заглавие „Пътят на 

успеха и на успелите“ с времетраене 27 минути. 

4.  Във връзка с решение на Управителния съвет за подаване на оферта от страна на 

БНТ за участие в колективно закупуване на тв права на Европейския съюз за радио и 

телевизия за отразяване на световни първенства по плувни спортове в периода от 2022 

година до 2025 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“  

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

„Търговска дейност и комуникации“ с получена информация от ЕСРТ до всички членове 

да проучат предложената разширена рамка на сътрудничество с допълнителните събития  

за периода от 2026 година до 2028 година, Управителният съвет дава съгласие да бъде 

подадена преработена оферта за участие в колективно договаряне на ЕСРТ със Световната 

организация по плувни спортове (FINA) за придобиване на медийни права за излъчване на 

състезания в периода от 2022 година до 2028 година. 

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д. Директора на дирекция 

„Спорт“ и дава съгласие за финализиране на преговорите с фирма „SUNSET & VINE“ за 

придобиване на права за излъчване на предаването „Rolex World Sailor of the Year Awards". 

 6. Управителният съвет обсъди докладна записка от Програмния директор и 

и.д.Директор на дирекция „Програмно съдържание“ и дава съгласие за реализация и 

излъчване на нов сезон от документалната портретна поредица „БНТ представя“. 

 7. Във връзка с предстоящото излъчване на Международния конкурс за песен на 

Евровизия през 2022 година в програмите на БНТ и докладна записка от Директора на 

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

условия за продажба на търговски съобщения. 



 

8. Във връзка с доклад от Директора на дирекция „Правна“ и Началника на отдел 

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

поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Надграждане на Vizrt Viz Engine/Trio графична система за 2D/3D графики в реално време 

с възможност за добавяне на виртуални графики в реално студио" и решение № РД-10-

567/03.12.2021 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. Решението по точката не е публично. 

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

в структурата и длъжностното щатно разписание на дирекцията 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, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

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

разписание на БНТ, считано от 01.01.2022 година. 

11. Управителният съвет обсъди протокол №20 от 2 декември 2021 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за 

реализация на вътрешните телевизионни предавания за първото тримесечие на 2022 

година, предложение за увеличаване на цената за закупуване на външната продукция 

„Пътеки“ на независимия продуцент „Фреш Продакшънс“ ЕООД, предложение за 

увеличаване на цената за закупуване на външната продукция „Бързо, лесно, вкусно“ на 

независимия продуцент „Еф Хикс Камера“ ООД, проектобюджет за реализация на 

обзорното предаване „Събитията на 2021 година“, разпределение на спонсорски приходи 

за предаването „Бразди“ за 2021 година и проектобюджет за реализация на 3 (три) 

информационни клипа по сключен договор № ДГ-4555/07.10.2021 година с Министерство 

на здравеопазването. 

12. Във връзка с указания на Министерството на финансите, дадени с писмо № БЮ 

5/04.10.2021 година, за подготовката и представянето на проектобюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет за 2022 година и актуализираните бюджетни 

прогнози за 2023 година и 2024 година, писмо № 92-00-473/03.12.2021 година на 

Министерство на финансите, Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора 

на дирекция „Икономическа” и приема проектобюджета за 2022 година и актуализираната 

бюджетна прогноза за 2023 и 2024 година.   

13. Решението по точката не е публично. 

 


