
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 13 

от заседание проведено на 31.03.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с Постановление №37 от 24.03.2022 година на Министерски съвет за 

определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната, Обн., ДВ, 

бр.25/29.03.2022 година, 710 лева в сила от 01.04.2022 година и предложение от Директора 

на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за 

радиото и телевизията и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Управителния съвет на БНТ и в съответствие с §7 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Вътрешните правила за работната заплата в БНТ утвърждава Приложение 

№2 „Класификатор на длъжностите и началните основни месечни работни заплати“ към 

чл. 6 от Вътрешните правила за работната заплата в БНТ, в сила от 1 април 2022 година. 

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

приемане бюджета на БНТ за 2022 година по параметри и разпределение по поделения, на 

основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, 

Постановление №31 от 17.03.2022 година на Министерски съвет за изпълнение на 

държавния бюджет и указанията на Министерство на финансите, дадени с писмо ДР 

№2/22.03.2022 година, Управителният съвет приема представения бюджет на БНТ за 2022 

година.  

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

на протокол на Художествения съвет за игрално кино и утвърждаване финансирането на 

класираните филмови проекти по позиция „игрален филм – дебют“ и протокол 

№03/26.01.2022 година, т. 3 за приемане на бюджет за предподготвителния период на 

класирания на първо място проект „Четири достоверни истории за една абсурдна вечер“ с 

времетраене 27 минути, сценаристи Нели Димитрова и Георги Димитров, режисьор Георги 

Димитров, оператор Георги Гвоздев и изпълнителен продуцент филмова компания 

„Мирамар филм“ ООД с представител Светлана Германова, Управителният съвет обсъди 

протокол №6 от 24.03.2022 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и 

приема общ бюджет за реализация на филмовия проект „Четири достоверни истории за 

една абсурдна вечер“. 

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

на протокол на Художествения съвет за игрално кино и утвърждаване финансирането на 

класираните филмови проекти по позиция „пълнометражен игрален филм“, 

Управителният съвет обсъди протокол №7 от 24.03.2022 година на Бюджетната комисия 

по филмопроизводство и приема бюджета за реализация на класирания на първо място 

игрален филм „Дядо Вълю“, с времетраене 85 минути, сценарист и режисьор Георги 

Дюлгеров, оператор Веселин Христов, изпълнителен продуцент и копродуцент филмова 

компания „Бъръ филм” ООД с представител Владимир Андреев. 

5. Във връзка с решение на УС, протокол № 39/05.10.2021 година, т.5 за приемане 

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

„Вина“ – 12 серии по 54 минути и бюджет за предподготовка на сериала, Управителният 

съвет обсъди протокол №8 от 29.03.2022 година на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и одобрява предварителен общ бюджет за реализация на 

телевизионния игрален сериал с работно заглавие „Вина”, с времетраене 12 епизода по 54 

минути, продуцент БНТ и изпълнителен продуцент - ЕТ "ОНИКС - ЮРИ ЦОЛОВ" с 

представител Юри Цолов. 



 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №52/20.11.2020 година, т.19 за участие на 

БНТ в проекта на Европейския съюз за радио и телевизия за реализация на детски 

телевизионни игрални филми на тема „Кажи ми една тайна“, Управителният съвет обсъди 

протокол №9/29.03.2022 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство за 

приемане на бюджет за реализация на телевизионния игрален филм с работно заглавие 

„Най великият филм на всички времена“. 

7. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Милко Лазаров, Председател на 

Съюза на българските филмови дейци 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 „Мултимедия“, Директора на 

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

съгласие за сключване на договор за отстъпване на право за излъчване по безжичен път на 

готово аудио-визуално произведение - Церемония по връчване на годишните награди за 

филмово изкуство. 

8. Във връзка с докладна записка от Изпълнителния директор на БНТ за 

утвърждаване на проект на Процедура за избор на членове на Етичната комисия на БНТ, в 

изпълнение на решение на Управителния съвет на БНТ, протокол № 11/24.03.2022 година, 

т.14 относно промяна в Етичния кодекс на работниците и служителите в БНТ, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, 

ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, взе следните решения: 

8.1. Утвърждава Процедура за избор на членове на Етичната комисия. 

 8.2. Одобрява до влизане в сила на заповедта на Генералния директор за 

назначаване на нови членове на Етичната комисия на БНТ, избрани след проведената 

изборна процедура, функциите на Етична комисия на БНТ да се изпълняват от 

досегашните й членове, съгласно заповед № РД-10-48 от 04.02.2020 година. 

 8.3. Възлага на Изпълнителния директор на БНТ да организира и проведе 

Процедура за избор на членове на Етичната комисия на БНТ, съобразно предложените 

срокове. 

9. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на Свещения месец Рамазан и 

становище от Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Новини и 

актуални предавания“, Управителният съвет, на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за 

радиото и телевизията и съгласно чл. 7, ал. 3, т. 12 от Правилника за организацията и 

дейността на УС на БНТ, дава съгласие за запис и предоставяне на програмно време за 

заснемане и излъчване на обръщение с времетраене до 1 минута на проф. д-р Недим 

Генджев – председател на Висшия духовен съвет и главен мюфтия на 1 април 2022 година, 

след емисията „По света и у нас“ в 18:00 часа по програма „БНТ1”.  

10. Във връзка с прекратяване на трудовия договор с Борислав Николаев Чоранов 

на длъжност Директор на дирекция „Мултимедия“ и предложение от Генералния директор 

на БНТ, с цел регламентиране на задълженията и отговорностите, необходими за 

качественото изпълнение на задачите и дейностите в дирекция „Мултимедия“, 

Управителният съвет на основание чл. 62 т. 14 от Закона за радиото и телевизията и във 

връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на УС и съгласно 

списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава Марио Василев Василев да бъде 

назначен на длъжност Директор на дирекция „Мултимедия“, за срок от 1 (една) година с 

шест месеца изпитателен срок в полза на работодателя, считано от 08.04.2022 година. 


