
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 60 

от заседание проведено на 23.09.2014 година 
 

 

 

 

 1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1” с приложени протоколи №17/01.09.2014 година, №18/01.09.2014 година и 

№19/01.09.2014 година на Бюджетната комисия по филмопроизводство и утвърждава 

бюджетни разходи за реализация на документалния филм „Думите на цветовете“, 

документалния филм „Винаги у дома“ и документалната филмова поредица 

„Връстниците“, вътрешно филмопроизводство на дирекция „БНТ Свят и региони“. 

2. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция “Правна“, 

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 Правилник за реда 

и условията на продуциране и копродуциране на филми в Българската национална 

телевизия. 

Настоящият правилник влиза в сила от 1 октомври 2014 година. Правилникът да 

бъде публикуван в сайта на БНТ. 

3. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Програма БНТ1” за 

утвърждаване на програмна схема на „БНТ1“ в сила от 06.10.2014 година, Управителният 

съвет ще обсъди направените предложения за промяна в програмната схема на 26.09.2014 

година съвместно с Продуцентския съвет на дирекция „Програма БНТ1“. 

4. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ за 

приемане на програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ Свят“, Управителният съвет одобрява 

предоставените програмни схеми на „БНТ2” и „БНТ Свят“ в сила от 6 октомври 2014 

година. 

Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ при 

настъпване на промяна в програмната схема на „БНТ1“ да внесе актуализирана програмна 

схема на „БНТ Свят“. 

5. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“  за 

приемане на програмна схема на „БНТ HD“ и представени концепции за реализация на 

новите предавания „Извън играта“, „Аз съм“ и „Спорт Америка“, Управителният съвет взе 

следните решения: 

 Одобрява представената програмна схема на „БНТ HD“, която влиза в сила 

от 06.10.2014 година.  

 Приема представените концепции за реализация на следните нови 

предавания: 

- „Извън играта“ – седмично ток шоу с времетраене 30 минути и програмна 

позиция в събота от 18:30 часа. 

- „Аз съм“ – документална поредица, която представя накратко интересни 

личности от различни сфери на социалния живот с времетраене 10 минути и програмна 

позиция от понеделник до петък в часовия пояс от 19:50 часа. Първо излъчване на 21 

октомври 2014 година. 

- „Спорт Америка“ – посветено на най-популярните спортове в Северна 

Америка с времетраене 60 минути и програмна позиция в сряда/четвъртък от 20:00 часа. 

 Одобрява необходимите разходи за реализация на посочените предавания да 

бъдат включени в бюджета на дирекция „Информация“ за четвърто тримесечие на 2014 

година. 



 

 6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Пиано Екстраваганца” 

и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска”, Директора на дирекция „Правна” и Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване 

на фестивала „Пиано Екстраваганца”, който ще се проведе от 25 септември до 5 октомври 

2014 година в залата на Централния военен клуб в град София. 

7.  Управителният съвет обсъди предложение от „ВВФ – Световен фонд за дивата 

природа, Дунавско – Карпатска програма България“ и становище от и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия” и дава съгласие 

за медийно партньорство на световната инициатива за опазване на реките „Допиши 

историята на реката“. 

 8. Решението по точката не е публично. 

9. Във връзка с писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското изповедание за 

запис и излъчване на обръщение, по повод настъпването на свещения за мюсюлманите 

празник Курбан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният 

съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1, 

т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за запис и 

безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на Главния 

мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 3 октомври 2014 година, 

според програмните възможности в програма „БНТ1”. Записът на обръщението да бъде 

осъществен от екип на дирекция „Информация“ на 24 или 25 септември 2014 година. 


