БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 17
от заседание проведено на 02.04.2015 година
1. Управителният съвет обсъди предложение от предложение от и.д.Директора на
дирекция „Търговска“ и утвърждава цена за 30 секунден клип, спонсорска заставка и
пакети за рекламодатели при излъчване на 14 срещи от Световната лига по волейбол.
2. Решението по точката не е публично.
3. Решението по точката не е публично.
4. Решението по точката не е публично.
5. Във връзка с писмо от Директора на музей „Борис Христов“ с молба за
предоставяне на права за използване на кадри от филмовата трилогия „Борис Христов –
Мигове от живота и сцената“, „Борис Христов – Срещи в България“ и „Борис Христов –
Песента е целия ми живот“ с цел включването им в документален филм с работно заглавие
„Сбъдната мечта“ за именития български изпълнител и становище от Директора на
дирекция „Правна”, Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „ТВ
производство“ да уточни конкретните кадри и времетраенето, които ще бъдат използвани
в новосъздадения документален филм, преди взимане на решение за предоставяне на
права за използването им.
6. Управителният съвет обсъди писмо от началника на отдел „Държавен архив“
град Габрово с молба за предоставяне на права за архив и безплатна публична прожекция
на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по време на честванията на 155годишнина на град Габрово и становище от Директора на дирекция „Правна” и дава
съгласие за предоставяне на правата за съхранение в Държавния архив на град Габрово,
при условията на чл.24, ал.1, т.9 от ЗАПСП на презаписи от аудио-визуални произведения
от фонда на БНТ и права за безплатна публична прожекция по време на организирана
изложба, посветена на габровските джаз оркестри, като Държавен архив Габрово следва
да:
- да получи съгласието на носителите на авторски права за целите на публичната
прожекция;
- да заплати техническите разходи по презаписа на аудио-визуалните
произведения, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на
материали от телевизионния архив на БНТ.
- да обозначи по подходящ начин съдействието на БНТ като продуцент на аудиовизуалните произведения по време на публичната им прожекция по обичайния за това
начин.
7. Във връзка с предложение от Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и
становище от Директора на дирекция „Правна” за провеждане на открита процедура за
доставка на фиксирана телефонна услуга, Управителният съвет на основание Правилника
за организацията и дейността на УС на БНТ, чл.28, ал.2 от Вътрешните правила за
провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и чл.16, ал.8 от Закона за
обществените поръчки дава съгласие за провеждане на открита процедура с предмет:
„Избор на доставчик на обществена фиксирана телефонна мрежа за предоставяне на
гласова телефонна услуга“, като утвърждава представеното техническо задание и проекта
на документация.

