
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 53 

от заседание проведено на 27.11.2020 година 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди протокол №22 от 24.11.2020 година на Бюджетната 

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

излъчените филми „Българите в Албания – другият жребий“ и „Изчезващите води“ 

(работно заглавие „Предизвестена суша“) от рубриката „В кадър“, вътрешно 

филмопроизводство на дирекция „Новини и актуални предавания“. 

 2. Управителният съвет обсъди протокол №23 от 24.11.2020 година на Бюджетната 

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

излъчените филми „В сянката на демокрацията“ 1 и 2 част и „Новодомци“ (работно 

заглавие „Нов дом“) от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на дирекция 

„Новини и актуални предавания“. 

3. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Спорт“ и 

и.д.Главния координатор на „Координационен център“, Управителният съвет одобрява 

празнична програмна схема на „БНТ3“ за периода от 21.12.2020 година до 03.01.2021 

година. 

4. Във връзка с предложение от „Национален дворец на културата – Конгресен 

център София“ ЕАД и становище от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, 

Заместник-директора програмно развитие и селекция в 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 „Маркетинг и комуникации”, Директора на дирекция „Правна” и и.д.Директора 

на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и 

излъчване на празничния новогодишен концерт „Севера и юга“ – „Музика от двете 

Америки“, който ще се проведе на 1 януари 2021 година в година в зала 1 на НДК. 

5. Във връзка с писмо от Павел Павлов, представител на филмова къща „Фул Муун 

Улф“ ЕООД за копродуцентско участие на БНТ в реализацията на филмовия проект 

„Жената, която беше единственият мъж“ и докладна записка от Главния продуцент на ПЦ 

„Телевизионно филмопроизводство – Студия „Екран“, Управителният съвет в 

съответствие с чл. 18, ал. 4 от Правилника за реда и условията за продуциране и 

копродуциране на филми в БНТ и с оглед, че игралният филм е разказ за живота и 

дейността на една от най-забележителните жени на България, Екатерина Каравелова по 

случй 160 години от рождението й, дава съгласие БНТ да участва в реализацията на 

документалния филм „Жената, която беше единственият мъж“. 

6. Във връзка с решение на УС, протокол №51/10.11.2020 година, т. 1 за приета 

промяна в програмните схеми на „БНТ1“, „БНТ2“, „БНТ3“ и „БНТ4“ за спиране от 

производство на предавания поради карантинирани служители, и докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ с предложение за реализация на 

предвидените четири издания на предаването „БНТ на 60“ и три издания на предаването 

„Вечната музика“ в коледно-новогодишната програма на БНТ, Управителният съвет 

одобрява предложението. 

 7. Управителният съвет приема за сведение докладната записка от Директора на 

дирекция „Вътрешен одит“ и предоставения доклад №ОАУ 06/2020 година за извършен 

одитен ангажимент за увереност за проследяване на изпълнението на дадените препоръки 

при извършени одитни ангажименти през 2019 година с приложени утвърдени от 

Генералния директор на БНТ планове за действие за изпълнение на дадените препоръки и 



 

становища от ръководителите на структурни звена за предприетите мерки и изпълнените 

ответни действия по дадените препоръки.  

8. Във връзка с писмо от Администрацията на Президента на Република България за 

съвместна реализация на коледния благотворителен концерт на инициативата 

„Българската Коледа“ в Народния театър „Иван Вазов“ и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Програмно съдържание“, Директора на дирекция „Новини и актуални 

предавания“, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации“, Директора на дирекция 

„Техника и технологии“, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ и Директора на 

дирекция „Правна“, Управителният съвет с оглед, че БНТ е съучредител на инициативата 

„Българската Коледа“ и съорганизатор на блоготворителния концерт „Българската 

Коледа“ дава съгласие БНТ да излъчи на запис на 25.12.2020 година от 20:00 часа по 

програми „БНТ1“ и „БНТ4“ благотворителния концерт „Българската Коледа“. 

9. Управителният съвет обсъди протокол №20 от 23 ноември 2020 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява проектобюджети за 

реализация на предавания в коледно-новогодишната програма на „БНТ1“ и „БНТ2“, 

проектобюджет за реализация на седем рубрики по сключен договор за предоставяне на 

програмно време за популяризиране на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, разпределение на спонсорски приходи за предаването „Бразди“ за 

месец октомври 2020 година по сключен договор с „Рапид КБ“, докладна записка от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“ за изплащане на хонорарни 

възнаграждения на наетите нещатни оператори в предаванията „100% будни“ и 

„Култура.БГ“ за четвъртото тримесечие на 2020 година и сключване на анекс към договор 

с „Нутрика Диджитъл“ ЕООД за създаване на извънреден брой, предвиден за излъчване на 

31.12.2020 година по програма „БНТ1“. 

10. Във връзка с писмо от Министъра на образованието и науката за партньорство 

свързано с реализиране на образователни програми „На фокус: VII клас“ и „Матурата на 

фокус“, които да бъдат в помощ на учениците от 7-ми и 12-ти клас по време на въведената 

извънредна епидемична обстановка в страната поради на разпространението на COVID-19 

и докладна записка от и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, Управителния 

съвет дава съгласие за сключване на договор с Министерство на образованието и науката. 

11. Във връзка с решение на УС, протокол №45/05.10.2020 година, т. 6 за сключване 

на договор за заснемане и излъчване на церемония по връчване на наградите от 

националния конкурс „Сграда на годината 2020“ и писмо от „БАЛПЕКС“ ЕООД за 

промяна в мястото и датата на провеждане на церемонията от 15 декември на 21 декември 

2020 година в Софийската опера и балет, Управителният съвет дава съгласие за сключване 

на анекс към договор с „БАЛПЕКС“ ЕООД. 

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

комуникации“ за удължаване на срока на договор № ДГ-1429/30.04.2020 година с „Дрийм 

Тийм Груп“ ЕООД за реализация на предаванията, отразяващи тегленето на тиражите на 

ДП „Български спортен тотализатор“, Управителният съвет дава съгласие срока на 

договора с „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД да бъде до 31 март 2021 година, при запазване на 

условията на Допълнително споразумение №2 от 2 октомври 2020 година. 

13. Решението по точката не е публично. 


