
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание проведено на 13.04.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с докладна записка от и.д.Главния координатор на „Координационен 

център“, съгласувана от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Директора 

на дирекция „Новини и актуални предавания“ и и.д.Директора на дирекция „Спорт“ за 

промяна в програмните схеми на БНТ, Управителният съвет обсъди и приема 

представените празнични програмни схеми на „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ3“ и „БНТ4“ за Деня 

на труда (1 май) и Деня на храбростта и празника на Българската армия (6 май). 

 2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа” за 

актуализиране на плановите показатели и привеждането им в съответствие с отчетните 

данни към 31 март 2022 година, Управителният съвет приема мотивите за извършената 

корекция на бюджета на БНТ за 2022 година. 

 3. Във връзка с ДР №2/22.03.2021 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2022 година, БНТ следва след извършени промени по бюджета за 2022 година, да 

представи в Министерство на финансите актуализирано очаквано изпълнение на бюджета 

и докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа”, Управителният съвет 

приема представеното актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 2022 

година с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

 4. Управителният съвет обсъди протокол №06 от 11.04.2022 година на Комисията за 

реализация на телевизионна продукция и одобрява промяна в Тарифа за възнаграждения 

при обработка на филми и програми, проектобюджет за заснемане и излъчване на 

годишните награди „Питагор“, организирани от Министерство на образованието, 

проектобюджет за заснемане и излъчване на церемонията за връчване на „Награда 

Пловдив“ за принос в развитието на културния живот на Пловдив, организирана от 

Община Пловдив, проектобюджет за реализация на филм по повод 300 години от 

рождението на Паисий Хилендарски и импресия за Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“, проектобюджет за реализация на 10 броя кратки документални форми от 

проект „Открий Пловдив“, проектобюджет за заснемане и излъчване на среща между 

България и Турция от европейските квалификации по ръгби и проектобюджет за 

излъчване на Европейско първенство по футбол за юноши. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от д-р Генчо Генчев – кмет на 

община Свищов и Председател на Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ 

и становища 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 „Мултимедия“, Директора на 

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

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

Народно читалище „Светлина - Царавец 1927“ за заснемане и излъчване на Бенефис за 10-

то юбилейно издание на Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор 2022“.  

6. Управителният съвет обсъди предложение от Николо Коцев – „Нитракс 

Продакшънс“ ЕООД 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 - Юбилеен концерт 

„10 години група Кикимора“. 

 7. Управителният съвет обсъди предложение от Катя Карагяурова – Управител на 

„БГ Саунд Стейдж“ ООД и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на 

„Координационен център“, Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации”, 

Директора на дирекция „Мултимедия“ 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 „Магията на Маастрихт – 30 години оркестър 

„Йохан Щраус“ на нидерландския цигулар и диригент Андре Рийо и неговия симфоничен 

оркестър. 

8. Управителният съвет обсъди предложение от доц. д-р Надя Чернева, зам.-ректор 

„Международно сътрудничество, академична мобилност и връзки с обществеността“ на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и становища от Ръководителя на РТВЦ 

Пловдив и и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и дава съгласие за 

сключване на договор с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,за заснемане и 

излъчване на филм по повод 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 

импресия за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от екип на РТВЦ Пловдив. 

9. Управителният съвет на обсъди предложение от Община Пловдив и становище 

от Ръководителя на РТВЦ Пловдив, и дава съгласие за сключване на договор с отдел 

„Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив, за реализация на 

втората част от идейния проект „Открий Пловдив“ през 2022 година за производство на 10 

броя кратки филми, тематично ориентирани към забележителности, факти и личности, 

изградили историята и наследството на град Пловдив. 

10. Във връзка с доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора 

на дирекция „Правна“ относно приключила процедура за избор на изпълнител след 

проведена обществена поръчка, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки, с предмет: „Внедряване на мерки за повишаване на нивото на 

мрежовата и информационна сигурност в БНТ“ и решение № РД-10-138/31.03.2022 

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 с „РИСК-ЕЛЕКТРОНИК“ ООД.  

 

 


