БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 17
от заседание проведено на 18.04.2017 година
1. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” и одобрява за корекция на бюджета на БНТ към 31.03.2017
година.
2. Решението по точката не е публично.
3. Управителният съвет на основание чл.42, ал.2 от Закона за радиото и
телевизията, чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.5 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост дава съгласие за
провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с площ от
2 422 кв.м. и обект (след изграждането му) „Открит паркинг и кабина за охрана“, публична
държавна собственост, предоставен за управление на БНТ, находящ се в град София,
НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Община Костинброд и становища
от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Директора на дирекция „Програма
БНТ1“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на направление
„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“,
Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, и.д.Директора на дирекция „ТВ
производство”, 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 Националния фолклорен фестивал „Шопски наниз“, който ще
се проведе от 21 до 23 април 2017 година.
5. Във връзка с писмо от Артистичния директор на филмовия фестивал „Master of
Art“ с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудиовизуално произведение от фонда на БНТ на 26 април 2017 година в рамките на фестивала
и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за
предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на документалния филм „Часът
на Ной“, произведен през 2014 година с времетраене 48,54 минути и автори: сценаристи –
Юрий Дачев и Вида Пиронкова, режисьор – Димитър Шарков и оператор – Александър
Радоев.
Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва:
- да получи съгласието на носителите на авторски права на филма за целите на
публичната прожекция;
- да заплати техническите разходи по презаписа на филма, съгласно Правилника за
набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на
БНТ.
6. Във връзка с писмо от Кмета на село Широка лъка и Директора на НУФИ
„Широка лъка“ с молба за предоставяне на права за безплатна публична прожекция на
аудио-визуални произведения от фонда на БНТ по време на честване на 100-годишнината
от рождението на гайдаря Михаил Калфов на 7 май 2017 година в концертната зала на
училището и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава
съгласие за предоставяне на правата за безплатна публична прожекция на следните аудиовизуални произведения:
„Бай Хальо“ - очерк, произведен през 1982 година с времетраене 10,20 минути и
автори: сценарист – Димитър Езекиев, режисьор – Роксена Кирчева и оператор – Иван
Далкълъчев;

„Гайдари“ – тв портрет, произведен през 1984 година с времетраене 31,20 минути и
автори: сценарист – Румяна Цинцарска, режисьор – Светла Фингова и оператор – Марин
Карамфилов.
Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва:
- да получи съгласието на носителите на авторски права на филма за целите на
публичната прожекция;
- да заплати техническите разходи по презаписа на филма, съгласно Правилника за
набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на
БНТ.

