БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 13
от заседание проведено на 14.02.2014 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма
БНТ1” за приемане на програмна схема на „БНТ1“ за периода от 24.02.2014 година до 11
юни 2014 година по решения на УС, протокол №7/22.01.2014 година, т.1 и т.2 и протокол
№11/05.02.2014 година, т.10 и одобрява програмната схема за посочения период със
следните променени слотове и позиции:
 Одобрява предложението в ежедневен слот в дните от понеделник до петък /без
четвъртък/ в часовия пояс от 19:10 часа до 19:45 часа за периода от 24 февруари 2014
година до 24 март 2014 година да се позиционира тематичен проект в месеца на
Националния празник с излъчване на 10 документални филма от формата „Великите
българи”.
 Приема след одобрение на пилотен брой да се позиционира тематичния проект
„55 години от Вашия живот” (55 епизода) с времетраене 27 минути, като ежедневен слот
в дните от понеделник до петък /без четвъртък/, в часовия пояс от 19:10 часа до 19:45 часа
за периода от 24 март 2014 година.
 Одобрява предложение предаването „Отблизо с Мария” да запази времетраенето
си от 75 минути, като се излъчва в ежедневен слот в дните от понеделник до четвъртък в
часовите пояси от 10:15 часа до 11:00 часа и от 11:10 часа до 11:40 часа.
 Одобрява предложението за излъчване на информационната емисия „По света и у
нас“ в дните от понеделник до петък, в часовия пояс от 10:00 часа до 10:15 часа и от 11:00
часа до 11:10 часа.
 Приема предложението при непостигане на договореност с Български спортен
тотализатор за препозициониране на излъчванията на теглене на тиража на Тото 2 и
Втори тото шанс в четвъртък от 19:10 до 19:50 часа, да запази излъчването си от 18:30 до
19:00 часа, а в четвъртък „Още от деня да се позиционира от 19:00 до 19:45 часа.
 Одобрява предаването „Шоуто на Марта“ да започне излъчване от 1 март 2014
година.
 Одобрява предаването „Животът е вкусен“ да започне излъчване от 19 април
2014 година.
2. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Информация“ и одобрява представената концепция за реализация на разследващо
предаване с работно заглавие „От упор“, което да се излъчва ежеседмично в сряда от 22:00
часа в програма „БНТ1“. Комисията за реализация на телевизионна продукция да разгледа
и приеме бюджетните разходи за реализация на предаването.
3. Решението по точката не е публично.

