
 

 

Изх. № .............................. 

 

София, ................ 2022 г. 

 

София - 1040  тел. централа: 9859 1  minfin@minfin.bg  

ул. ”Г.С.Раковски” № 102 факс: 980 68 63 www.minfin.bg  

  

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

        

ДО 

       МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

   Д  О  К  Л  А  Д 

    ОТ 

 АСЕН ВАСИЛЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение 

№ 51 на Министерския съвет от 2022 г. за утвърждаване на нормативи 

за час програма на Българската национална телевизия и Българското 

национално радио през 2022 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация представям на Вашето внимание проект на Решение на 

Министерския съвет за изменение на Решение № 51 на Министерския съвет от 2022 г. за 

утвърждаване на нормативи за час програма на Българската национална телевизия и 

Българското национално радио през 2022 г.  

На основание чл. 70, ал. 4, т. 1 от Закона за радиото и телевизията Министерският 

съвет утвърди с Решение № 51 от 2022 г. нормативите за час програма за подготовка, 

създаване и разпространение на национални и регионални програми на Българската 

национална телевизия и Българското национално радио през 2022 г. Въз основа на 

утвърдените размери на нормативи за час програма на Българската национална телевизия 

и Българското национално радио се заложиха проектите на бюджетни взаимоотношения с 

централния бюджет на обществените медии в законопроекта  за държавния бюджет на 



Република България за 2022 г. С приетия от  Народното събрание Закон за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г. са направени промени в  бюджетните 

взаимоотношения на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално 

радио (БНР) с централния бюджет за 2022 г. Предвид определените с чл. 49, т. 1 и т. 2 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 18  от 2022 г.) 

бюджетни взаимоотношения с централния на БНР и БНТ се налага да се направи изменение 

на утвърдените с Решение № 51 на Министерския съвет от 2022 г. нормативи за час 

програма на обществените медии. 

С проекта на решение се предлага изменение на нормативите за час програма на БНТ 

и БНР за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми, 

както следва:  

 нормативи за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, 

създаване и разпространение на национални и регионални програми през 2022 г.: 

- от 1 януари до 31 март – 2 118 лв.; 

- от 1 април – 2 127 лв. 

 нормативи за час програма на Българското национално радио за подготовка, 

създаване и разпространение на национални и регионални програми през 2022 г.: 

- от 1 януари до 31 март – 527 лв.; 

- от 1 април – 528 лв. 

Размерите на нормативите за час програма са съобразени с определените с чл. 49,      

т. 1 и т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бюджетни 

взаимоотношения на обществените медии с централния бюджет за 2022 г. и с предложения 

от БНТ и БНР обем/часове телевизионна програма и радиопрограма, съгласно издадените 

от Съвета за електронни медии лицензии за доставяне, съответно на аудио-визуална 

медийна услуга и радиоуслуга. Определянето на нормативи за час програма на 

обществените медии за два периода в годината се влияе от основните допускания за 

политиката по доходите, заложена в Бюджет 2022 г., а именно увеличение на размера на 

минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв. и на максималния осигурителен доход 

от 3 000 лв. на 3 400 лв. от 1 април 2022 г.  

Предложените нормативи за час програма на БНТ и БНР са изчислени при общ обем, 

съответно телевизионна програма – 35 040 часа и радиопрограма – 98 185 часа.   



Българската национална телевизия и Българското национално радио осъществяват 

определените им със Закона за радиото и телевизията дейности по програми, както следва: 

 програми на Българската национална телевизия:  

- „БНТ 1“, „БНТ 2“, „БНТ 3“ и „БНТ 4“. 

 програми на Българското национално радио: 

- национални програми: „Хоризонт” и „Христо Ботев”; 

- програма „Радио София“; 

- програма „Радио България“; 

- регионални програми: РРС Варна, РРС Пловдив, РРС Стара Загора,                               

РРС Благоевград, РРС Шумен, РРС Видин, РРС Бургас и РРС Кърджали; 

- интернет радио „Бинар“. 

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, 

трансфери и други плащания.    

Към проекта на решение е приложена финансова обосновка за актове, които не 

оказват въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

По проекта на акт, с оглед на неговия предмет, не са проведени обществени 

консултации.  

С предложения акт на Министерския съвет не се приемат норми, свързани с 

прилагане на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена 

справка за съответствие с европейското право. 

Материалите са съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 70, ал. 4, т. 1 от Закона за радиото и телевизията, чл. 8, ал. 1 и 3 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и във 

връзка с определените с чл. 49, т. 1 и т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 г. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет за 2022 г. на БНР и 

БНТ, предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме приложения проект на Решение 

на Министерския съвет за изменение на Решение № 51 на Министерския съвет от 2022 г. за 



утвърждаване на нормативи за час програма на Българската национална телевизия и 

Българското национално радио през 2022 г. 

Приложение:  

1. Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 51 на 

Министерския съвет от 2022 г. за утвърждаване на нормативи за час програма на 

Българската национална телевизия и Българското национално радио през 2022 г.; 

2.  Финансова обосновка; 

3. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 

4. Получени становища по проекта на Решение на Министерския съвет; 

5. Справка за отразяване на получените становища по чл. 32 от УПМСНА. 

 

 

 

 

 

                            АСЕН ВАСИЛЕВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


