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МОЯТ
ПЛЕЙЛИСТ
Времетраене: 54 мин.
излъчване: всеки
вторник, 22:00 по БНТ1
Ново музикално
предаване с водещ
Васил Върбанов
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МОЯТ
ПЛЕЙЛИСТ

„Кажи ни каква музика слушаш, за да разберем по-добре какъв си!“.
Това е основният принцип на "Моят плейлист" - новото музикално
шоу на Българската национална телевизия.
В предаването популярни личности - музиканти, артисти, спортисти,
дори политици представят „своят плейлист“ - 10 най-любими песни.
Водещият Васил Върбанов добавя знакови факти и истории за и
около парчетата, които зрителят вижда на екрана.
Васил Върбанов е свързан преди всичко с радиото - вече 27 години е
част от радио "Тангра". Има авторски предавания в българските
секции на RFI и BBC, а в телевизията - в предаванията "Кречетало" и
"Денис и приятели". Член е на журито в "Голямото рок междучасие"
на БНТ. През 2019 г. той е поканен да представя своята месечна
музикална рубрика "Рокендрол" в "Култура.БГ".
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МОЯТ
ПЛЕЙЛИСТ
Fb: https://www.facebook.com/MyPlaylistBNT/
Instagram:
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B
9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
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СЪБОТА ВЕЧЕР
С ДОНИ
"Събота вечер с Дони" е
новото предаване по БНТ,
което стартира на 18 януари
2020 г.
То се излъчва всяка събота от
21:00 часа по БНТ1.
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СЪБОТА ВЕЧЕР
С ДОНИ
Гостите се изявяват под
съпровод на симфоничен
оркестър, а партньор на Дони в
предаването е малкият ко-водещ
- Питагор, който не само говори,
но и не допуска грешки! Той е
много симпатичен и извънредно
интелигентен „истински“
български робот.
www.piero97.com
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СЪБОТА ВЕЧЕР
С ДОНИ
В "Събота вечер с Дони" има
актьорска част, със забавни
скечове, които могат да се гледат
от
цялото
семейство.
Предаването грабва и тези, които
обичат музиката на Дони, както
и неговите гости – актьори,
музиканти и спортисти.
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СЛЕДИТЕ
ОСТАВАТ
Разследващо
предаване на БНТ.
Автор - Богдана
Лазарова.
Времетраене - 30
минути,
веднъж
месечно.
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СЛЕДИТЕ
ОСТАВАТ

Специализирано предаване за разследваща журналистика по остро
проблемни въпроси, касаещи българското общество. Предаването се базира
на собствени авторски материали и разработки на журналистката с голяма
практика и известно име в разследващата журналистика, както и с редица
награди Богдана Лазарова. Предаването предлага разследвания, интересни
истории, психологически експерименти, разработки по ключови казуси от
обществения живот, нетрадиционни и неочаквани гледни точки.
Предаването включва още възстановки по стари неразкрити случаи и нови
престъпления. Предаването търси скритата истина зад всеки случай и
изважда факти и доказателства за закононарушения, корупция,
злоупотреби. Темите на журналистическите разследвания са от
обществения, икономическия, социалния живот на страната, по които има
повдигнати въпроси, но отговори липсват или са неясни. Подборът се прави
по актуалността на събитията и се цели проследяването на случаите от
тяхното зараждане до финала (разрешаването на проблема или посочването
на пътя и начина за разрешаването му). Разследващото предаване ще търси
разрешаването на сериозни и общественозначими проблеми, които по една
или друга причина са останали извън обсега на официалните институции,
които отговарят за тях.
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СЛЕД
НОВИНИТЕ
Коментарно
предаване на БНТ1.
Продуцент на проекта
е Мария Чернева.
Времетраене 10минути
www.piero97.com
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"След новините" е проект на журналистите Мария Чернева и Биляна Бонева
от БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ. Той е репортерски формат, който
доразвива новините от седмицата. В него, всеки уикенд, веднага след
централната емисия "По света и у нас", зрителите ще могат да видят
събитията от седмицата през погледа на репортерите на БНТ1.

СЛЕД
НОВИНИТЕ

"След новините" ще ни представя една друга гледна точка на различни
проблеми от българските и световните новини, защото всяка криза има
твърде много слоеве и предистория, които трябва да бъдат разказани.
Злободневните теми ще се определят, според значимостта им за
обществото.
В 10 минути след емисията „По света и у нас“ новото предаване с
репортерски поглед ще ни показва, не само великите сили, политиците и
икономически кризи, но и малко по-човешки истории, защото всички тези
проблеми имат и човешко измерение.
www.piero97.com

