
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 16 

от заседание проведено на 20.04.2022 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа” и приема представения  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на 

БНТ към 31.03.2022 година.  

2. Управителният съвет обсъди протокол №11 от 18.04.2022 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява реализация на документалния филм 

„Коптите”, сценаристи Пламен Мирянов и Айше Сали, режисьор Пламен Мирянов, 

оператори Милена Гайдарова и Огнян Колчаков, изпълнителен продуцент Йоланта 

Попова, вътрешно филмопроизводство на дирекция „Програмно съдържание“, съгласно 

раздел IV – Специфични правила за реализация на вътрешно филмопроизводство от 

Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ. 

3. Във връзка с решения на УС, протокол №07/21.02.2022 година, т. 8 и т. 9 за 

обявяване на редовна конкурсна сесия за продуциране на българска телевизионна филмова 

продукция и докладна записка от Директора на дирекция „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет одобрява протокола от 

проведено заседание на Комисията, сформирана със заповед № РД-10-124/23.03.2022 

година на Генералния директор на основание чл. 31 от Правилника за реда и условията на 

продуциране и копродуциране на филми в БНТ за проверка на кандидатстващите филмови 

проекти в редовните конкурсни сесии с програмен период 2022 – 2023 година, относно 

административно съответствие с условията на конкурса и критериите за допустимост на 

кандидатстващите филмови проекти. 

4. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

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

„Търговска дейност и комуникации“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договор с Европейски съюз за радио и телевизия (EBU) за придобиване права за излъчване 

на Световното първенство по плувни спортове, което ще се проведе в периода от 17 юни 

до 03 юли 2022 година в Будапеща. 

5. Управителният съвет обсъди писмо от г-н Георги Георгиев, Председател на 

Столичен общински съвет и Председател на Фондация „София – Европейска столица на 

спорта“ и изменя своето решение с протокол №09/10.03.2022 година, т.2, като дава 

съгласие организаторът да не заплаща 30% от стойността на използваните технически 

мощности и услуги. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №12/29.03.2021 година, т.3 БНТ за 

участие на БНТ в обмена на програми, организиран от Европейския съюз за радио и 

телевизия (ЕСРТ) за 2022 година  и докладна записка от Директора на дирекция 

„Търговска дейност и комуникации“, съгласувана от Директора на дирекция „Правна“ и 

Директора на дирекция „Икономическа“, Управителният съвет одобрява списък на 

избрани от дирекция „Програмно съдържание“ телевизионни програми, които БНТ да 

заяви в рамките на обмена на ЕСРТ. 

7. Управителният съвет обсъди внесения от Директора на дирекция „Техника и 

технологии“ протокол №03 от заседание на Съвета за технологично развитие, проведено 

на 14.04.2022 година за обсъждане на техническа спецификация за провеждане на 

обществена поръчка с предмет: „Специализирана поддръжка на информационно-

комуникационната инфраструктура на БНТ“. 



 

Техническата спецификация и съответните документи да бъдат предоставени на 

отдел „Обществени поръчки“ за подготвяне на необходимата документация за стартиране 

на поръчката. 

8. Във връзка със Заповед № РД-10-46/31.01.2022 година и Заповед № РД-10-

115/21.03.2022 година на Генералния директор за актуализиране на Тарифата за 

използване на технически мощности и услуги на БНТ и докладна записка от Директора на 

дирекция „Техника и технологии“ и и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“, 

Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и 

дейността на УС, утвърждава  Тарифа за използване на технически мощности и услуги на 

БНТ и Общи условия към Тарифата. 

Тарифа за използване на технически мощности и услуги на БНТ и Общите условия 

към нея влизат в сила от 1 май 2022 година. 

9. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

запис и излъчване на обръщение по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Рамазан Байрам 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 безвъзмездно 

предоставяне на програмно време за заснемане и излъчване на обръщение с времетраене 

до 1 минута на Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 1 

май 2022 година, след емисията „По света и у нас“ в 12:00 часа по програма „БНТ1”.  

10. Управителният съвет обсъди писмо от Министерството на образованието и 

науката 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 „Мултимедия“, Директора на 

дирекция „Икономическа“ и  Директора на дирекция „Правна“, и дава съгласие за 

сключване на договор с Министерството на образованието и науката за заснемане и 

излъчване на церемония по награждаване на носителите на награди „Питагор“. 

11. Управителният съвет обсъди предложение от Община Пловдив и становище от 

Ръководителя на РТВЦ Пловдив, 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 с Община Пловдив за 

заснемане и излъчване на церемонията по връчване на „Награда Пловдив“ за 

изключителен принос в областта на изкуството и културата на изявени творци, творчески 

колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, 

събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив. 

 12. Във връзка с писмо от г-н Пламен Димитров, Президент на Конфедерацията на 

независимите синдикати в България (КНСБ) с молба за предоставяне на права за 

използване на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ с цел включването им във 

видеоматериал за историята на синдикалното движение в България и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Телевизионно производство”, Управителният съвет дава 

съгласие за предоставяне на правата за използване на части от аудио-визуални 

произведения с общо времетраене 13,01 минути, съгласно приложена справка от 

Ръководителя на отдел „Фондови център“, дирекция „Телевизионно производство“. 

 13. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ, приема за сведение 

предоставената информация от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“ за реализирано рекламно време, приходи от продажба на реклама и 

спонсорство през месец март 2022 година. 



 

 14. Във връзка с окончателен доклад № ОАУ 01/2022 за извършен одитен 

ангажимент за увереност на състоянието на вътрешния контрол в дирекция „Маркетинг и 

стратегическо развитие“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. и докладна записка от 

Директора на дирекция „Вътрешен одит“, Управителният съвет приема за сведение 

предоставения доклад и възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и стратегическо 

развитие“ да предприеме съответните действия за изпълнение на дадените препоръки в 

окончателния доклад за отстраняване на констатираните пропуски при извършения одит.  

 15. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и 

комуникации“, Управителният съвет, на основание чл. 7, ал. 1 от Общите условия за 

излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ одобрява цена за 30 секунден 

рекламен клип и условия за продажба на търговски съобщения. 

16. Във връзка с решение на УС, протокол №03/26.01.2022 година, т.12 за 

провеждане на  обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на стрийминг на програмите 

на БНТ“, доклад от Началника на отдел „Обществени поръчки“ и Директора на дирекция 

„Правна“ относно приключилата процедура, открита на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от 

Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител и решение № РД-10-

157/08.04.2022 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 „ЕВОЛИНК“ АД.  

17. Решението по точката не е публично. 

18. 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 „Техника и технологии“, считано от 01.05.2022 година. 

19. 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 

Почивен дом Китен, звено на пряко подчинение на Директора на дирекция 

„Икономическа“, считано от 21.04.2022 година. 

20. 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 „Икономическа“, считано от 01.05.2022 година. 

21. 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 28.04.2022 година. 

22. Във връзка с писмо от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси“ 

за изтичане на 04.05.2022 година на срока на едногодишния трудов договор на Мила 

Тонева Христова назначена на длъжност „експерт маркетинг и публични комуникации“, 

считано от 05.05.2021 година и утвърдена с решение на УС, протокол №03/26.01.2022 

година, т. 11 на длъжност „директор“ на дирекция „Маркетинг и стратегическо развитие“, 

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 дава съгласие за продължаване на трудовия й 

договор за неопределено време, като изпитателният срок да продължи действие до 

01.08.2022 година. 

 


