
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 16 

от заседание проведено на 02.04.2020 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №3 от 13.03.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява бюджет за реализация на телевизионната 

адаптация на пиесата „Цигуларката на Бога“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №4 от 13.03.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и одобрява рамков бюджет за реализация на един филм от 

документалната поредица с работно заглавие  „Профил“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Васил Георгиев и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, и.д.Главния координатор на програми 

„БНТ1“ и „БНТ3“, и.д.Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ4“, и.д.Директора 

на дирекция „Маркетинг и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава 

съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по безжичен път на 

готов концерт „30 години на пътя“ с участието на Васко Кръпката и „Подуене блус бенд“. 

4. Във връзка с докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“ с предложение за отлагане на реализацията на 

телевизионните игрални сериали „Аз и моите жени“ с изпълнителен продуцент „Ди 

индъстри“ ЕООД и „Порталът“ с изпълнителен продуцент „Мирамар филм“ ООД през 

2021 година, Управителният съвет след като обсъди предложението и с оглед въведеното 

извънредно положение в Република България, обявено с решение на Народното събрание 

на 13 март 2020 година дава съгласие да бъде отложена реализацията на телевизионните 

игрални сериали „Аз и моите жени“ и „Порталът“ през 2021 година. 

5.  Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Информация” за приемане 

на актуализация в Тарифата за изплащане на възнаграждения на кореспонденти от 

страната и чужбина и наемане на телевизионна техника за преки включвания, 

Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 7, 

ал. 3 т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ 

утвърждава Тарифата за изплащане на възнаграждения на кореспонденти от страната и 

чужбина и наемане на телевизионна техника за преки включвания. 

6. Решението по точката не е публично. 

7. Управителният съвет приема за сведение предоставената справка от Директора 

на дирекция „Икономическа“ за размера на планираните възнаграждения на щатни 

служители ангажирани в реализацията на вътрешна телевизионна продукция за първото 

тримесечие на 2020 година. 

8. Управителният съвет на основание чл. 7, ал. 11, т. 5 от Правилника за 

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

предоставената справка от Началника на отдел „Управление на човешките ресурси” за 

назначени и освободени служители по трудови правоотношения в периода от 1 януари до 

31 март 2020 година.  

 9. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ с информация от Европейския съюз за радио и телевизия за създаване на 

Европейския пул за безплатен обмен на телевизионни програми, с цел да се преодолее 

недостигът на съдържание и да се отговори на интересите на аудиторията по време на 

кризата причинена от разпространението на коронавируса COVID-19, Управителният 

съвет дава съгласие БНТ да участва с телевизионна продукция в Европейския пул. 


