
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 07 

от заседание проведено на 22.01.2014 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложението от Директора на дирекция 

„Програма БНТ1” за утвърждаване на програмна схема на „БНТ1“ за периода от 

24.02.2014 година по решение на УС, протокол №72/12.12.2013 година, т.2, изготвен 

анализ за предаванията оценени с обща оценка „В“ и „В-“, анализ на предаванията 

съобразени с конкурентната среда, промяна в зрителската нагласа и финансовата ситуация, 

в която се намира БНТ и съгласувателни докладни записки от и.д.Директора на дирекция 

„ТВ производство“, и.д. Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и принципно одобрява програмната схема със следните решения и 

изисквания за предаванията: 

- Одобрява предложението за отпадне от излъчване на предаването „Ретро след 

обяд“ с програмна позиция в дните от понеделник до четвъртък в часовия пояс от 16:25 до 

17:10 часа. 

- Одобрява предложението за промяна в излъчването на филмовия пояс „ТВ 

носталгия“, който да се позиционира в дните от понеделник до четвъртък от 16:20 до 17:20 

часа. 

- Одобрява предложението за преформатиране на външната продукция „Бързо, 

лесно, вкусно“ в ежедневен слот в дните от понеделник до четвъртък от 12:30 до 12:40 

часа, с повторения от 17:20 до 17:30 часа и едночасово кулинарно ток шоу с работно 

заглавие „Вкусен свят“ в събота в часовия пояс от 18:00 до 19:00 часа. До стартиране 

излъчването на предаването „Вкусен свят“ на негово място да се програмира за излъчване 

документалната поредица „In Situ“. 

- Одобрява предложението за преформатиране на съвместната продукция 

„Апартаментът с Марта“ в 45 минутен развлекателен формат с работно заглавие „Шоуто 

на Марта“ с програмна позиция в събота в часовия пояс 19:00 до 19:45 часа. 

- Одобрява предложението за промяна в пояса за излъчване на предаването „Малки 

истории“, което се позиционира в дните от понеделник до четвъртък от 11:50 до 12:00 

часа. 

- Одобрява предложението за промяна в пояса за излъчване на тв сериала „Дързост 

и красота“, който се позиционира в дните от понеделник до петък от 17:30 до 17:55 часа. 

- Изисква да бъде представена подробно разработена концепция с финансова 

обосновка за реализация на предаването „55 години от Вашия живот“, позиционирано за 

излъчване в часовия пояс от 19:10 до 19:40 часа в дните понеделник, вторник, сряда и 

четвъртък. 

- Изисква да бъде представена нова концепция за реализация на предаването 

„Отблизо с Мария“ , във връзка с увеличеното времетраене в програмната схема от 75 

минути на 95 минути. 

- Не приема предложената промяна за препозициониране на излъчванията на 

теглене на тиража на Тото 2 и Втори тото шанс в четвъртък от 19:10 до 19:50 часа, като 

изисква промяната да се съгласува с Български спортен тотализатор. 

- Изисква на мястото на откритата нова позиция в програмната схема 

„Концерт/Цирк“ в събота от 15:00 до 16:00 часа да се програмира за излъчване тв сериал. 

- Одобрява предложението предаването „Студени следи“ да се преформатира в 

ново предаване с работно заглавие „Разследване“ с програмна позиция в сряда от 22:00 до 

22:30 часа. 



 

- Приема предложението за преформатиране на двете части на предаването „Още от 

деня“ в една част с програмна позиция в дните от понеделник до петък в часовия пояс от 

18:30 до 19:10 часа. 

- Одобрява включването в програмната схема на кратки новини от 5 минути с 

водещ в 9:00 и 11:00 часа. 

- Одобрява кратките новини с водещ в 10:00 часа да са с времетраене от 10 минути. 

- Одобрява предаването „БНТ такси“ да се преформатира в рамките на 

информационната емисия „По света и у нас“ в дните събота и неделя от 12:25 до 12:35 

часа. 

- Одобрява един път месечно на мястото на рубриката „В кадър“ да се излъчват 

филмите от рубриката „Светът на живо“, след сключване на договор за реализация й. 

- Одобрява външната продукция „Без багаж“ да отпадне от излъчване от 

програмната схема. 

- Изисква от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ спешно да внесе за одобрение 

предложенията за закупуване на телевизионно време за излъчване на телепазарни 

прозорци. 

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Програма БНТ1“ в срок до 

5 февруари да изпълни решението на Управителния съвет. 

 

2. Управителният съвет обсъди протокол №1 от 10 и 14 януари 2014 година на 

Комисията за реализация на телевизионна продукция и одобрява продължаване срока на 

външните и съвместни продукции „Бързо, лесно, вкусно“, „Шоуто на Канала“, „Шоуто на 

Марта“, „Денят отблизо с Мира Добрева“ и „Умно село“ до влизане в сила на лятната 

програмна схема при маркетингови и финансови параметри предложени от Комисията. 

3. Управителният съвет обсъди предложението на Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска“ и с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането 

им в съответствие с отчетените данни, приема мотивите и одобрява извършената корекция 

на бюджета на БНТ към 31.12.2013 година. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от „Камера“ ООД за разширяване на 

комуникацията на телевизионния сериал „Под прикритие“ – четвърти сезон в Интернет и 

докладни записки от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Ръководителя на 

направление „БНТ Мултимедия“ и възлага на Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“ съвместно с и.д.Директора на дирекция „Търговска“ да внесат становище в 

Управителния съвет за разходите свързани с редактиране, модериране, изграждане на нови 

модули, създаване и поддържане на онлайн игра и управление на официалния сайт 

www.podprikritie.bg.  

5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Изпълнителния директор за 

неспазване на установения график за предаване на първи епизод на телевизионния сериал 

„Под прикритие“ – четвърти сезон. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от община Сандански и докладна 

записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и 

региони“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на 

договор за периода от 2015 година до 2017 година с Община Сандански за отразяване на 

Балканския фестивал „Пирин фолк“. 

7. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от 

Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава 

Правила за организацията на работа и функциите на Съвета за технологично развитие на 

БНТ и състав на Съвета за технологично развитие. Настоящите правила влизат в сила от 

22 януари 2014 година. 

8. Управителният съвет счита, че предоставеното предложение от Директора на 

дирекция „Административна“ за намаляване на административните и стопански разходи  е 

формално и изисква да се внесе в Управителен съвет конкретно предложение за 

http://www.podprikritie.bg/


 

реализиране на икономии и набелязване на мерки за намаляване на административните и 

стопански разходи на БНТ за 2014 година. 

9. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Български 

дарителски форум на кампанията за поощряване на редовното дарителство „Колко струва 

да промениш света – 10 лева“. 

 


