
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 28 

от заседание проведено на 11.06.2020 година 

 

1. Решението по точката не е публично. 

2. Във връзка с получено писмо от Милан Зарев, управител на „Ди индъстри“ 

ЕООД с приложено разрешение от Столична регионална здравна инспекция за реализация 

на игралния сериал „Аз и моите жени“, при стриктно спазване на противоепидемичните 

мерки посочени в Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 година на министъра на 

здравеопазването и докладна записка от Главния продуцент на ПЦ „Телевизионно 

филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет дава съгласие за промяна в 

решение на УС, протокол №16/02.04.2020 година, т.4, като одобрява да бъдат пуснати в 

производство телевизионните игрални сериали „Аз и моите жени“ и „Порталът“ през 2020 

година, при условие, че бъдат изпълнени всички изисквания, съгласно Правилника за реда 

и условията па продуциране и копродуциране на филми в БНТ, както и стриктно спазване 

на противоепидемичните мерки, отразени в Указанията за безопасност на работа във 

финансовата индустрия в условията на COVID-19 в Република България, съгласувани с 

Министерството на здравеопазването. 

3. Управителният съвет обсъди протокол №6 от 03.06.2020 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец април 2020 година на 

излъчените филми „Докладването“ и „В зоната на COVID-19“ от рубриката „В кадър“, 

вътрешно филмопроизводство на дирекция „Информация“. 

4. Управителният съвет приема за сведение внесения от Директора на дирекция 

„Техника и технологии“, протокол №01 от заседания на Съвета за технологично развитие, 

проведени на 18 май и 3 юни 2020 година за обсъждане на техническо задание за доставка 

на  специализирано оборудване и преоборудване на репортажни телевизионни станции 

(РТС), подвижни телевизионни станции (ПТС) и апартно-студиен комплекс (АСК)“, 

предложение за закупуване на оборудване за реализация на преки предавания с нови 6 

броя DMNG с четири карти, предложение за закупуване на мобилно осветление за извън 

студийно заснемане на репортажи за предаванията и новините. 

5. Решението по точката не е публично. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и и.д.Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ3“, и одобрява в 

лятна програмна схема на „БНТ1” за периода от 3 август до 6 септември 2020 година в 

часовия пояс от 06:00 до 07:00 часа да бъде планирано повторение на детския 

анимационен сериал „Влакът на динозаврите“. 

7. Във връзка с ДР №1/17.01.2020 година на Министерство на финансите, относно 

изпълнение на държавния бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за 

2020 година и докладна записка и обяснителна бележка от Директора на дирекция 

„Икономическа” към очакваното изпълнение на бюджета на БНТ за 2020 година, 

Управителният съвет приема представеното актуализирано месечно разпределение на 

бюджета на БНТ с попълнени отчетни данни за изтеклите месеци. 

8. Във връзка с необходимостта от сключване на търговски сделки за предоставяне 

на продуцентски права върху българска дублажна звукозаписна версия или версия със 

субтитри на български език на аудио-визуални произведения и предложение от Директора 

на дирекция „Правна“, 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 допълнение в Ценовата листа и Общите условия 

за продажба на аудио-визуални произведения от телевизионния фонд на БНТ. 



 

9. Във връзка с необходимостта от реализиране на концепцията на Генералния 

директор относно преструктуриране на дирекциите, произвеждащи програмно 

съдържание, така че реализацията на телевизионна продукция да бъде обединена в обща 

структура, която да произвежда и обработва програмно съдържание за всички програми на 

БНТ, 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 структурата и длъжностното щатно 

разписание, като създава ново структурно звено дирекция „Програмно съдържание“ 

считано от 22.06.2020 година. 

10. Във връзка с приетите Указания за функциониране на места за настаняване и 

заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в 

България от Министерството на туризма, както и невъзможността да бъдат изпълнени 

конкретните мерки за безопасност на персонала и гостите, дезинфекционните мероприятия 

и дейности, свързани с поддръжката и обслужването на почивните бази, Управителният 

съвет взе следните решения: 

1. Дава съгласие временно да бъде преустановена дейноста на Творчески дом на 

БНТ в к.к. Пампорово, считано от 1 юли до 1 декември 2020 година. 

2. С оглед изпратено писмо с изх. № 10-01-1141/15.05.2020 година до Генералния 

директор на БНР и решение на Управителния съвет на БНР за спиране използването на 

Почивната станция в град Китен през летния сезон, Управителният съвет на БНТ дава 

съгласие временно да бъде преустановена дейноста на Почивна станция на БНТ и БНР в 

град Китен през целия летен сезон на 2020 година. 

11. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Програма БНТ1“ за 

реализиране на ново предаване “Лято с БНТ“ през периода на лятната програмна схема, 

което обединява сутрешните блокове „Култура.БГ“ и „100% будни“, Управителният съвет 

одобрява реализацията на предаването „Лято с БНТ“ с времетраене 120 минути и 

програмна позиция всеки делничен ден от 09:00 до 11:00 часа по програма „БНТ1“.  


