БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 40
от заседание проведено на 11.06.2014 година

1. Управителният съвет одобрява проектобюджети на вътрешните телевизионни
предавания за третото тримесечие на 2014 година, проектобюджет за отразяване на
празничния митинг заря по случай 138-та годишнина от Априлското въстание,
разпределение на спонсорски приходи за предаванията „Бразди“ и „Денят отблизо с
Мария“, преразглеждане на утвърдения бюджет на ПН „Обществени и социални проекти“
за второто тримесечие на 2014 година, преразглеждане на бюджети за реализация на 23 и
24 епизод и приемане на бюджет за 25 епизод от поредицата „Светът на живо“.
2. Управителният съвет обсъди протокол №9/13.05.2014 година и протокол
№10/13.05.2014 година на Бюджетна комисия по филмопроизводство и одобрява
финансовото участие на БНТ, както и процентното разпределение на траншовете от страна
на БНТ на филмовите копродукции чрез предварителна откупка на права за използване на
готовия продукт /присейл/ и проекти и бюджети за реализация на документални
копродукции.
3. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма
БНТ1” за необходимостта да бъдат възстановени публицистични предавания отпаднали от
програмната схема поради излъчване на Световното първенство по футбол и одобрява
следните промени в програмната схема на „БНТ1“ за периода от 13 до 30 юни 2014
година, както следва:
 Възстановява се ежедневния делничен слот „Още от деня“ в периода от
13.06.2014 година до 24.06.2014 година в часовия пояс от 17:20 часа до 18:30 часа с
прекъсване в 18:00 часа за излъчване на информационната емисия „По света и у нас“. В
посочения период отпада от излъчване сериала „Дързост и красота“.
 Възстановява се излъчването на съботното публицистично предаване „Животът
и други неща“ в периода от 14.06.2014 година до 30.06.2014 година в часовия пояс от 9:00
часа до 11:00 часа.
 Одобрява в часовия пояс от 8:30 до 9:00 часа в събота да се излъчват
подготвените от ПЦ „Спорт“ 15 минутни портрети за най-известните български
футболисти.
4. Управителният съвет обсъди писмо от Национален център по трансфузионна
хематология за предоставяне на програмно време за излъчване на празнично съобщение по
повод Световния ден на кръводарителя на 14 юни 2014 година и становище на Директора
на дирекция „Правна“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и
дейността на Управителния съвет на БНТ дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на
телевизионно време на 14.06.2013 година за излъчване на празнично съобщение на
Директора на Националния център по трансфузионна хематология по повод Световния
ден на кръводарителя, според програмните възможности в програма „БНТ1”.
5. Управителният съвет обсъди предложение от „Мейд Медия” ООД и становище
от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на споразумение
за медийно партньорство на Спортен фестивал „Ариана Мондиал Камп”, който ще се
проведе в периода от 12 юни до 13 юли 2014 година пред зала №6 на НДК.
6. Решението по точката не е публично.
7. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио и
становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, и.д.Директора на дирекция

„Търговска“, Директора на дирекция „Правна“ и експерт програмно осигуряване спорт в
дирекция „Търговска“ и одобрява реализирането на съвместен проект между БНТ и БНР за
едновременно излъчване на 29 броя футболни срещи от Световното първенство по футбол
и 21 броя коментарни студия „Всички в един ритъм“.
8. Управителният съвет приема за сведение предоставената информация от
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ по решение на УС, протокол №37/28.05.2014
година, т.13, относно предоставения отчет за месец април за сключените договори,
реализираното рекламно време и приходи от продажба на реклама и спонсорство и
постигнати рейтинги на предаванията.
9. Решението по точката не е публично.
10. Решението по точката не е публично.

