БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 30
от заседание проведено на 17.04.2014 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма
БНТ1” и одобрява програмната схема за периода от 25 април 2014 година до 25 май 2014
година, съобразена със Закона за радиото и телевизията и Споразумението с
политическите сили за предизборната кампания и изборите за членове на Европейския
парламент, със следните промени:
а/ В посочения период от програмната схема на „БНТ1“ отпадат следните
предавания:
 „Открито“ – вторник от 22:00 до 22:30 часа
 „Частен случай“ – понеделник – четвъртък от 15:55 до 16:00 часа
 „Животът и други неща“ – събота от 9:00 до 11:00 часа
 „55 години от Вашия живот“ – понеделник – петък от 19:15 до 19:45 часа.
б/ Одобрява да бъдат програмирани три диспута по 90 минути на 30.04, 07.05 и
14.05.2014 година от 16:30 до 18:00 часа, регламентирани в Изборния кодекс.
в/ Одобрява да бъде програмиран един дебат в края на предизборната кампания на
23.05.2014 година във времето на предаването „Панорама“ от 21:00 до 22:30 часа.
г/ Одобрява да бъдат програмирани клипове, включително встъпителни и
заключителни, съгласно Споразумението с политическите сили.
д/ Одобрява да бъде програмирано предизборно предаване с рубрики „Гласовете на
Европа“ с времетраене до 20 минути, всеки ден от 20:30 часа в рамките на часовия пояс на
централната информационна емисия „По света и у нас“.
е/ Одобрява да бъде програмирана извънредна форма „Интервю на живо“ –
разговор с кандидат за евродепутат с времетраене до 7 минути в рамките на сутрешния
блок „Денят започва“.
ж/ Одобрява да бъде удължено времетраенето на предаването „Референдум“ с
програмна позиция – вторник от 21:00 до 22:30 часа.
з/ Одобрява да бъде излъчен дебат на Кандидатите за Председател на Европейската
комисия на 15 май 2014 година от 22:00 до 23:30 часа.
и/ Одобрява Денят на изборите - 25 май 2014 година да бъде програмиран със
следните модули:
 „Денят започва – избори 2014“ от 7:00 до 11:00 часа
 „По света и у нас“ – от 12:30 до 13:00 часа
 „Неделя х 3“ – от 13:00 до 14:00 часа
 „По света и у нас“ – от 14:00 до 14:30 часа
 Европейско първенство по спортна гимнастика – от 14:30 до 16:00 часа
 „Още от деня – избори 2014“ – от 16:00 до 18:00 часа
 „По света и у нас“ – от 18:00 до 18:45 часа
 „Нощта на изборите“ – от 18:45 до 20:00 часа
 „По света и у нас“ – от 20:00 до 20:10 часа
 „Нощта на изборите“ – от 20:10 часа.
2. Управителният съвет обсъди протокол №04 от 9 и 10.04.2014 година на
Комисията за реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Финансовия
директор и одобрява предложените бюджетни рамки за реализация на вътрешни

телевизионни предавания на дирекциите произвеждащи програмно съдържание за второто
тримесечие на 2014 година, проектобюджет на документалния филм „1914 секунди
Левски“, бюджет за реализация на 2 филма от поредицата „Светът на живо“, завишаване
на разходите за предаването „Референдум“ и проектобюджет за реализация на пети сезон
на проекта „Надиграй ме“.
3. Управителният съвет обсъди писмо от Българска федерация по мотоциклетизъм
и становища от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция
„Финансово-стопанска”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и одобрява БНТ да поеме
за своя сметка средствата за хонорарни възнаграждения, стопански разходи и
командировъчни разходи за преките излъчвания на Световен шампионат по мотокрос,
Световен шампионат по СуперМото, Световна купа на нациите СуперМото и
командировъчните разходи за рубриката „Моторспорт екстра“.

