
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 06 

от заседание проведено на 15.02.2022 година 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Иван Тенев, управител на „Агенция 

Тенев“ 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 „Мултимедия“, Директора на 

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

сключване на договор за заснемане и излъчване на юбилеен концерт „Златни хитове“ по 

случай 70-годишнина на автора на текстове Иван Тенев, който ще се проведе на 28 март 

2022 година в зала 1 на НДК. 

 2. Във връзка с писмо от филмова къща ЕТ „Оникс-Юри Цолов” с молба за смяна 

на оператора Антон Бакарски поради отказ от участието му в реализацията на 

телевизионния игрален сериал с работно заглавие „Вина“ – 12 серии по 54 минути, 

Управителният съвет обсъди становището на Директора на дирекция „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ и одобрява предложените нови оператори на 

сериала. 

3. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Икономическа”, 

Управителният съвет приема представения годишен финансов отчет, отчета за касовото 

изпълнение на бюджета на БНТ за 2021 година, обяснителната записка към отчета и 

Баланс на БНТ към 31.12.2021 година.  

 4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“ за реализация и излъчване на документалната поредица на тема „30 години от 

демократичните промени в България“ (5 филма с времетраене по 54 минути),  

Управителният съвет одобрява представения проект и дава съгласие да бъде реализиран 

съгласно раздел IV – Специфични правила за реализация на вътрешно филмопроизводство 

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

5. Във връзка с решение на УС, протокол №30/03.08.2021 година, т.2 и сключен 

договор № ДГ-3610/16.08.2021 година за реализация на игралната копродукция „Ботев“, с 

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

„Дема филм“ ЕООД и БНТ и докладна записка от Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации“, Управителният съвет на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за 

реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, дава съгласие за 

предоставяне на телевизионно време за излъчване на клипове за промоция на публичния 

показ и разпространение на филма. 

6. Управителният съвет приема предложението на Директора на дирекция 

„Маркетинг и стратегическо развитие“  и дава съгласие за сключване на споразумение със 

срок на действие до 31.12.2022 година за популяризиране на продукции и инициативи на 

Българската национална телевизия и  Българското национално радио. 

7. Във връзка с докладна записка от Програмния директор на БНТ, Управителният 

съвет одобрява предложенитеа промени в програмните схеми на „БНТ1“ и „БНТ4“.  

 8. Във връзка с предстоящото излъчване на състезанията от Европейското 

първенство по борба и 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 за рекламодатели. 


