БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 05
от заседание проведено на 25.01.2013 година
1. Във връзка с Протокол №02/18.01.2013 година на Комисията за реализация на
телевизионна продукция на БНТ и доклад на Финансовия директор за приемане на
проектобюджет за реализация на предаването „Ретро следобед“ включено за излъчване от
понеделник до четвъртък в пояса 16:20 – 17:02 часа в програма „БНТ1“, Управителният
съвет отлага разглеждането, като изисква от Главния продуцент на ПЦ „Вътрешни
предавания“ допълнителна информация относно реализацията на предаването.
2. Управителният съвет одобрява извършената корекция на бюджета на БНТ към
31.12.2012 година.
3. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор със Съвета на
Европейската научна и културна общност и Клуба на българския културен и научен елит
за заснемане и излъчване на концерт-спектакъл „Златна книга“, който ще се проведе на
31.01.2013 година в зала 2 на НДК.
4. Във връзка с предложение от Българска федерация по тенис за заснемане и
излъчване на тенис турнира за мъже - Купа „Дейвис“, който ще се проведе в периода от
01.02.2013 година до 03.02.2013 година в зала „София“, Управителният съвет ще вземе
решение след провеждане на допълнителни преговори за уреждане на задълженията от
страна на Българска федерация по тенис към БНТ свързани с отразяване на Турнира на
шампионките.
5. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Фондация
„Аполония“ за заснемане и излъчване на Концерт на струнен квартет „Димов“, който ще
се проведе на 10.02.2013 година в зала „България“.
6. Управителният съвет дава съгласие за сключване на договор с Министерство на
образованието за заснемане и излъчване на концерт под наслов „Заедно срещу рака на
маточната шийка, избери живота“ на 06.02.2013 година в зала 1 на НДК.
7. Във връзка с предложение от Министерство на здравеопазването за излъчване на
клип за Европейската седмица за превенция на рака на маточната шийка, Управителният
съвет на основание чл.11, ал.1, т.14 от Правилника за дейността на УС на БНТ, дава
съгласие за безвъзмездно излъчване на клип, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от ЗРТ
и във връзка с член 73, ал.1, при условие, че не съдържа търговска информация, отговаря
на посочените изисквания.
8. Управителният съвет дава съгласие за медийно партньорство с Инициативен
комитет по повод юбилейни чествания на 170 години от рождението и 110 години от
смъртта на Петко Каравелов, при следните условия:
От страна на организатора::
 Позициониране логото на БНТ в рекламните материали свързани с инициативата и
обявяване на БНТ като медиен партньор на честванията за сметка на отразяването от
страна на БНТ.
От страна на БНТ:
 Информационно отразяване с репортажи за честванията, гостуване на организатори
в сутрешния културен слот „Денят започва с култура“ и дискусия в предаването
„История.bg“ в програма „БНТ1“.
Управителният съвет на основание чл.11, ал.1, т.14 от Правилника за дейността на
УС на БНТ, дава съгласие за излъчване на клип, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 от
ЗРТ и във връзка с член 73, ал.1, при условие, че не съдържат търговска информация,
отговарят на посочените изисквания и излъчването им бъде заплатено, според тарифа

„Цени за съобщения, направени във връзка с призиви за благотворителност и
общественополезни каузи”.
9. Във връзка с писмо от Български културен институт в Париж с молба за
предоставяне на права за безплатна публична прожекция на документалния филм
„Небесният покровител на България” по време на организирана изложба на икони на
български светци и откриване на неделно православно училище, Управителният съвет
дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за еднократна публична
прожекция, която не е с комерсиална цел, на документалния филм „Небесният
покровител на България: Свети Иван Рилски”, произведен през 2011 година, с автори:
сценаристи Аксиния Джурова и Владимир Игнатовски, режисьор Иван Трайков, оператор
Цветан Недков, времетраене 55,54 минути.
10. Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за
използване на кадри от аудиовизуални произведения на БНТ, които да бъдат използвани за
разработването на досиета за вписване в Представителния списък на нематериалното
културно наследство на човечеството и Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО.
Предоставените кадри са по следните елементи:
- „Двугласното пеене в град Неделино“ – Народно читалище „Светлина“, град
Неделино;
- „Песента – минало, настояще и бъдеще“ – Народно читалище „Св.Св.Кирил и
Методий – 1926“, село Сатовча, област Благоевград;
- „Чипровски килими“ – Народно читалище „Петър Богдан – 1909“, град Чипровци,
област Монтана;
- „Народният празник Сурва в Пернишко“ – Регионален исторически музей
Перник, град Перник.
- Българското читалище;
- Националният събор на българското народно творчество „Копривщица“.
В предоставените материали БНТ да бъде обозначена като продуцент по обичайния
за това начин.
11. Рещението не е публично.
12. Рещението не е публично.
13. Във връзка с писмо от Директора на Театър 199 “Валентин Стойчев“ с молба за
предоставяне на права за безплатна публична прожекция на предаването „Ах, тези
муцуни“ по време на организирана среща в памет на режисьора Младен Киселов,
Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за
еднократна публична прожекция, която не е с комерсиална цел, на предаването „Ах, тези
муцуни“, произведено през 2000 година, с автори: сценарист Екатерина Генова, режисьор
Димитър Ризов, времетраене 51 минути.
Предаването да се предостави на носител DVD, като организаторът на събитието
уреди за своя сметка авторските права за целите на публичната прожекция.
По време на прожекцията на предаването, БНТ да бъде обозначена като продуцент
по обичайния за това начин.

