
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 30 

от заседание проведено на 03.08.2021 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №10/21.07.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема актуализация на дяловото участие на БНТ и 

увеличаване на епизодите на телевизионен анимационен сериал „Меко казано“ – от 12 

епизода на 14 епизода с времетраене по 6 минути и 30 секунди. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 21.07.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява реализацията на игралния филм „Ботев“, с 

времетраене 130 минути, сценарист и режисьор Максим Генчев, продуцент филмова къща 

„Дема филм“ ЕООД с представител Десислава Ковачева и копродуцентското участие на 

БНТ. 

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 „документален филм – дебют“, Управителният 

съвет обсъди протокол №12/21.07.2021 година на Бюджетната комисия по 

филмопроизводство и одобрява бюджета за реализация на класирания на второ място 

проект „Живото злато на България“ с времетраене 27 минути, сценарист и режисьор 

Вилма Арсате-Карталска, оператор Ахмет Али и изпълнителен продуцент филмова 

компания „Прайм Груп Интернешънъл“ ЕООД с представители Цветелин Димитров. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от филмова къща „Нике-И“ ЕООД за 

сключване на договор за отстъпване право за излъчване на игралния филм „Пътуващо 

кино“ 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.. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Иван Кадев, кмет на община 

Банско 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“, Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция 

„Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на 

Банско Джаз фестивал 2021. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение „Спринт Продакшън“ и 

„Студио Спринт Проджект“ ЕООД 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 Международния фестивал за поп и рок музика – София 2021, 

който ще се състои на 16 септември 2021 година в зала 1 на НДК. 

7. Във връзка с 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 с предмет „Доставка на 

компютърно оборудване“ и във връзка със сключено Рамково споразумение № ДГ-

2438/01.06.2021 година, и решение № РД-10-336/19.07.2021 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 „Лирекс хай тех“ АД по Обособена позиция №1: "Доставка на 

компютърно оборудване".  

 8. Във връзка с решение на УС на БНТ, протокол № 20/19.05.2021 година за 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка и доклад от 

Директора на дирекция „Правна” и Началника на отдел „Обществени поръчки“, относно 

приключила обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и 

предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНТ” и решение № РД-10-

337/19.07.2021 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, дава съгласие за сключване на договор за изпълнение с фирма „Томбоу България“ 

ООД. 

9. Във връзка с разменена кореспонденция между БНТ и „Мост Енерджи“ АД за 

актуализиране на цената за доставката на електрическата енергия, съобразно същественото 

завишение на борсовите цени и докладна записка от Директора на дирекция „Правна” и 

Началника на отдел „Обществени поръчки“, Управителният съвет с оглед предвидената 

възможност в договор № ДГ-2511/30.05.2019 година за увеличение на цената за доставка 

на електрическа енергия, при увеличение, в рамките на 2 месеца, над борсовите стойности 

на цената за 1 MWh ел. енергия с повече от 5%, дава съгласие за сключване на 

допълнително споразумение № 2 към договора. 

10. Във връзка с предложение от Програмния директор съгласувано от Директора 

на дирекция „Новини и актуални предавания“, и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“ и и.д.Директора на дирекция „Спорт“ за приемане на промени в програмните 

схеми на „БНТ1“ и „БНТ4“ за новия телевизионен сезон, Управителният съвет одобрява 

програмна схема на „БНТ1” и програмна схема на „БНТ4“, 

11. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Телевизионно 

производство“ за промяна в щатното разписание на дирекцията, свързано с по-добро 

изпълнение на задачите в сектор „Режисьори на ВСП – Програма“ 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 и с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и 

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

щатно разписание на длъжностите в БНТ по ПМС № 66/1996 година, считано от 

01.09.2021 година. 

 12. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от 

Директора на дирекция „Икономическа“ за настъпилите промени в длъжностното щатно 

разписание на дирекция „Новини и актуални предавания“ по решение на УС, протокол 

№28/21.07.2021 година, т. 14. 

13. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ за промяна в щатното разписание на дирекцията, свързано с откриване на 

шест нови щатни бройки от длъжността „координатор надписи и ауто кю“ с цел създаване 

на по-добри условия и контрол при осъществяване на посочените дейности в предаванията 

реализирани от 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 01.09.2021 

година. 

 


