БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 45
от заседание проведено на 09.07.2014 година

1. Управителният съвет обсъди протокол №9 от 01.07.2014 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Финансовия директор и
одобрява бюджет за реализация на предаванията свързани с тегленето на тиражите на ДП
„Български спортен тотализатор“ и проектобюджет за ефективните разходи на БНТ
свързани с реализацията и заснемането на Международния джаз фестивал – Банско`2014
година.
2. Управителният съвет обсъди предложение от „Балпекс“ ООД 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 „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава
съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на церемония по
награждаването на Националния конкурс „Сграда на годината”.
3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
“Финансово-стопанска “ и Директора на дирекция “Правна“ и одобрява представения
проект на договор със Сдружение на композитори, автори на литературни произведения,
свързани с музиката и музикални издатели за колективно управление на авторски права
МУЗИКАУТОР за периода 2014, 2015 и 2016 година.
4. Във връзка с докладна записка от и.д.Директора на дирекция “Търговска“ с
приложена матрична оценка на предаванията излъчени в програма „БНТ1“ за периода от
09.09.2013 година до 08.06.2014 година, Управителният съвет изисква от и.д.Директора на
дирекция „Търговска“ в срок до 15.07.2014 година да внесе подробен анализ на
постигнатата оценка на предаванията в посочения период.
5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
“Финансово-стопанска“, и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и и.д.Директора на
дирекция „Информация“ за получено предложение от фирма “IMG” и дава съгласие за
участие на БНТ в търг за придобиване на телевизионни права за излъчване на боксовата
среща - защита на световната титла в категория „тежка“ между Владимир Кличко и
Кубрат Пулев, която ще се проведе на 6 септември 2014 година в Хамбург.
6. Управителният съвет обсъди писмо от Изпълнителна агенция по горите и
становище от Директора на дирекция „Търговска” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от
Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на
видеоклипове по повод провеждане на кампании свързани с превенция на горските
пожари в периода от 10 юли до 30 октомври 2014 година и за изискванията към ловците по
Закона за лова и опазване на дивеча, за предотвратяване на инциденти по време на ловните
излети в периода от 1 август до 31 декември 2014 година, съгласно разпоредбата на чл.89,
ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ, при условие, че не съдържат търговска
информация и отговарят на посочените изисквания.
7. Решението по точката не е публично.
8. Решението по точката не е публично.
9. Решението по точката не е публично.
10. Управителният съвет обсъди писмо от Славчо Николов – член на рок-група
„Б.Т.Р.“ и докладна записка от Директора на дирекция “Правна“ и и.д.Директора на
дирекция “Търговска“ и дава съгласие БНТ да прехвърли срещу заплащане на

продуцентските си права върху музикалния видеоклип със заглавие „Златен дъжд“,
времетраене 03:06 минути, с автори сценарист и режисьор Магърдич Халваджиян и
оператор Силвестър Йорданов на група „Б.Т.Р.“ за срок от 5 (пет) години.
11. Управителният съвет обсъди писма от „Инвижън филм студио“ ООД и
„Инкомс проджект“ ЕООД продуценти на документални филмови и докладна записка от
Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и взе следните решения:
1. Дава принципно съгласие за копродуцентско участие на БНТ в реализацията
на документалния филм „Истории като на кино“, сценаристи Милена Петрова и Дани
Станулова, режисьор Атанас Христосков, продуцент „Инвижън филм студио“ ООД, чрез
предоставяне на архивни кадри от фонда на БНТ. След предварителна проверка на обема
архивен материал, който ще бъде селектиран от фонда на БНТ и използван в реализацията
на филма, Бюджетната комисия по филмопроизводство да определи размера на дяловото
участие на БНТ в копродукцията на документалния филм „Истории като на кино“.
2. Дава принципно съгласие за копродуцентско участие на БНТ в реализацията
на документалния филм „Еверест в техните очи“, сценарист Светла Христова, режисьор
Йордан Йорданов, продуцент „Инкомс проджект“ ЕООД, чрез предоставяне на архивни
кадри от фонда на БНТ. След предварителна проверка на обема архивен материал, който
ще бъде селектиран от фонда на БНТ и използван в реализацията на филма, Бюджетната
комисия по филмопроизводство да определи размера на дяловото участие на БНТ в
копродукцията на документалния филм „Еверест в техните очи“.
12. Управителният съвет обсъди писмо от Сдружение „Моцартови празници –
Правец 04” и становище от Директор на дирекция „Програма БНТ1”, Директор на
дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д.Директор на дирекция „ТВ производство”,
и.д.Директор на дирекция „Търговска”, Директор на дирекция „Финансово-стопанска” и
Директор на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и
излъчване на Музикалния фестивал „Моцартови празници Правец 2014”, който ще се
проведе в периода от 13 август до 17 август 2014 година в град Правец.
13. Във връзка с предложение от и.д.Директора на дирекция „Информация“,
Управителният съвет одобрява представената лятна програмна схема на „БНТ HD“ за
периода от 14.07.2014 година до 31.08.2014 година.
14. Решението по точката не е публично.
15. Управителният съвет обсъди предложение на Директора на дирекция „БНТ Свят
и региони“ за промяна в наименованието на структурни звена в регионалните
телевизионни центрове свързано с отпадане на самостоятелното излъчване на
регионалните програми и на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията дава
съгласие за промяна в структурата и длъжностното щатно разписание на БНТ, считано от
15.07.2014 година.

