БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 12
от заседание проведено на 12.03.2015 година
1. Управителният съвет обсъди предложение от „Бери Груп България” ООД и
становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция
„Информация“, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Ръководителя на направление
„БНТ Мултимедия“ и Ръководителя на направление „Публични комуникации“ и дава
съгласие за медийно партньорство на международното изложение „Образование без
граници” което ще се проведе в периода от 27 до 29 март 2015 година в Националния
дворец на културата.
2. Във връзка с писмо от Генералния директор на Българското национално радио и
докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Управителният съвет дава
съгласие за участие на БНТ в реализацията на документален филм с работно заглавие
„Българското национално радио на 80 години“ с продуцент и сценарист Поля Станчева
при следните условия:
 БНТ да предостави на БНР исканите архивни кадри срещу изключителни права за
излъчване на документалния филм.
 БНР да уреди самостоятелно и за своя сметка авторските права на използваните
архивни кадри, в случай че същите представляват части от аудио-визуални произведения,
върху които такива са налице, съгласно справка изготвена от направление „Фондови
център“ на БНТ.
3. Управителният съвет обсъди предложение от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от Правилника за
организацията и дейността на УС утвърждава промяна в Тарифа за продажба на реклама и
спонсорство, като сконто отстъпката за суми над 5 000 лева без включен ДДС е в размер
на 3% при авансово плащане на заявена рекламна кампания или спонсорство в програмите
и уебсайтовете на БНТ. Промяната влиза в сила от 01.03.2015 година.
4. Решението по точката не е публично.
5. Управителният съвет приема за сведение предоставения протокол №01 от
25.02.2015 година на Съвета за технологично развитие за разглеждане на стратегия за
развитие и инвестиционната програма за 2015 година и състоянието на техническото
осигуряване на регионалните телевизионни центрове за производство на телевизионна
продукция.

