
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 14 

от заседание проведено на 08.04.2021 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от „Бета Прес Плюс“ ЕООД – Рейсинг 

Мениджмънт и становище от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Заместник-директора програмно развитие и 

селекция на дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Главния координатор на 

„Координационен център“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, 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 „Отборно картинг 

състезание за издръжливост“, което ще се проведе на 12 и 13 юни 2021 година на писта 

„Мегапорт“ в град Хасково.  

2. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по спортна 

акробатика и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, съгласувана от 

и.д.Директора на дирекция „Телевизионно производство”, и дава съгласие за сключване на 

договор с Българска федерация по спортна акробатика за заснемане и излъчване на 

Световната купа, която ще се проведе в София от 23 до 25 април 2021 година. 

3. Във връзка с решение на УС, протокол № 06/11.02.2021 година, т.3 за провеждане 

на преговори с компания The Walt Disney Company за разсрочване на плащанията по 

сключен договор за лицензиране на права за излъчване на сезон 2 на сериала „Дълбоката 

държава“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ с 

информация за постигнатото споразумение, Управителният съвет одобрява финансовите 

условия за лицензиране на права за излъчване на сезон 2 (8 епизода) на сериала 

„Дълбоката държава“. 

 4. Във връзка с решение на УС, протокол № 11/18.03.2021 година, т.2 за 

потвърждаване участието на БНТ в сключване на нов петгодишен договор с Европейския 

съюз за радио и телевизия (EBU) за излъчване на концерти на Виенската филхармония за 

период 2023-2027 година и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно 

съдържание“, Управителният съвет одобрява да бъде потвърдено участието на БНТ в 

сключването на нов петгодишен договор между Европейския съюз за радио и телевизия 

(EBU) и Виенската филхармония за излъчване на концерти в период от 2023 година до 

2027 година. 

5. Във връзка с писмо № 91-00-138/30.03.2021 година и указания ДР №1/18.01.2021 

година на Министерство на финансите, относно изпълнение на държавния бюджет и на 

сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 година и извършени промени по 

бюджета на БНТ за 2021 година, съгласно изискванията на ПМС № 113/29.03.2021 година 

и допускания за очакваното изпълнение на бюджета към края на годината, при спазване на 

разпоредбите на чл.106 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 

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

съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на бюджета на БНТ за 

2021 година. 

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

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

на работа в направление „Новини“ 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 

дирекция „Новини и актуални предавания“, считано от 12.04.2021 година. 

 7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за необходимостта от обезпечаване на увеличения обем в работата на 

сектор „Търговски съобщения и партньорства“ 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 длъжностното щатно разписание на 

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

БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 19.04.2021 година. 

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

съдържание“ за трансформиране на предаването „Отблизо“, което съгласно сключен 

договор № БНТ1-5-2-5162/15.09.2011 година се реализира като съвместна продукция 

между БНТ и „Миралор“ ЕООД, във вътрешна телевизионна продукция, и с оглед, че 

предаването е важна част от програмата на БНТ в продължение на десет сезона, като 

предизвиква голям зрителски интерес, и успява с всеки следващ сезон да привлича по-

млада аудитория, Управителният съвет дава съгласие предаването „Отблизо“, считано от 

25.04.2021 година да започне реализация като вътрешна телевизионна продукция в 

дирекция „Програмно съдържание“. 

 9. Във връзка с предстоящото излъчване на Европейското първенство по спортна 

гимнастика, което ще се проведе в Базел от 21 до 25 април 2021 година и Световната купа 

по спортна гимнастика, която ще се проведе в град Варна от 24 до 30 май 2021 година, и 

докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Управителният съвет одобрява цени и условия за рекламодатели при излъчване на 

състезанието. 

 10. Във връзка с предстоящото излъчване на Световното първенство по плажен 

футбол, което ще се проведе през месец август 2021 година и докладна записка от 

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

одобрява цени и условия за рекламодатели при излъчване на състезанието. 

 11. Във връзка с решение на УС, протокол № 13/31.03.2021 година, т. 2 за 

реализация на нов сезон от документалната портретна поредица „БНТ представя“ (15 

филма с времетраене по 54 минути), съгласно раздел IV – Специфични правила за 

реализация на вътрешно филмопроизводство от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на филми в БНТ и докладна записка от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“ с искане за промяна в утвърдения рамков бюджет за 

производство на един филм, поради използване на архивни материали, свързани с живота 

и дейността на българските творци и използване на допълнителни часове линеен монтаж, 

Управителният съвет дава съгласие да бъде увеличен единичният рамков бюджет с 600 

(шестстотин) лева без включен ДДС (ефективен разход) за изплащане на възнаграждения 

на носителите на авторски права за използвания архивен материал до 20 минути в 

производството на всеки филм и с 475 (четиристотин седемдесет и пет) лева без включен 

ДДС (неефективен разход) за ползване на допълнителни технически мощности и услуги. 

 12. Във връзка с решение на УС, протокол №10/11.03.2021 година, т.4 и докладна 

записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният 

съвет одобрява списъка на телевизионна продукция, която БНТ да заяви за получаване от 

безплатния обмен на програми Европейския съюз за радио и телевизия. Съгласно 

правилата, БНТ поема за своя сметка  разходите за обработка на продукцията. Програмите 

се предоставят с безплатни авторски права, но всяка медия-ползвател, следва да заплати 

правата за музикалното оформление. 


