
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 36 

от заседание проведено на 07.09.2022 година 

 

 

 

1. Във връзка с получено писмо от филмова къща „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД, 

изпълнителен продуцент на телевизионния сериал „МАМА“ – 12 серии по 54 минути, 

режисьор Павел Веснаков, сценарист Христина Апостолова, с информация за 

възможността за осигуряване на допълнително финансиране от страна на германски 

продуцент Sebastian Weyland – Изпълнителен директор на Heimathafen Film & Media 

GmbH и докладна записка от Директора на дирекция „Телевизионно филмопроизводство – 

Студия „Екран“, Управителният съвет, с оглед възникналите възможности за 

допълнително финансиране на телевизионния игрален сериал „Мама“, дава съгласие за 

сключване на Анекс към договор № ДГ-2876/13.07.2022 година за предподготовка на 

сериала, с който срокът се удължава до 31.01.2023 година 

2. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа” с предложение за провеждане на търг и на основание чл. 42, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната 

собственост дава съгласие за стартиране на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – „Кухненски блок“ и „Кафе-

сладкарница“ в административната сграда на БНТ на ул. „Сан Стефано“ №29, публична 

държавна собственост, предоставен за управление на БНТ. 

3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Икономическа” с предложение за провеждане на търг и на основание чл. 42, ал. 2 от 

Закона за радиото и телевизията, чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната 

собственост дава съгласие за стартиране на процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – помещение № 302 на ет. 3 в 

сградата на Аварийно-диспечерски блок /АДБ/, находящ се на територията на БНТ – 

НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ № 111 в гр. София, публична държавна собственост, 

предоставен за управление на БНТ. 

4. Във връзка с предложение от г-жа Йоана Левиева, изпълнителен продуцент в 

дирекция „Програмно съдържание“ за подаване на заявление за участие на БНТ в 

Международния конкурс за песен на Евровизия`2023, Управителният съвет  обсъди 

предложението и с оглед, че се очаква завишение в лицензионните такси, не дава съгласие 

БНТ да участва в конкурса. 

 


