БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 57
от заседание проведено на 10.09.2014 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Министерство на културата и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони”, и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за
сключване на споразумение за медийно партньорство на кампанията „Чети с мен“, която
ще се състои на 28.09.2014 година в Борисовата градина, организирана съвместно с
Министерство на образованието и науката и Столична община.
2. Управителният съвет обсъди предложение от Асоциация за свободен театър и
становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ
Свят и региони“, и.д.Директора на дирекция „Информация“ и и.д. Директора на дирекция
„Търговска” и дава съгласие за медийно партньорство на Фестивала за свободен театър,
който ще се проведе от 16 до 19 октомври 2014 година и е част от Международната среща
за съвременни изкуства IETM София.
3. Управителният съвет обсъди предложение от „Стандарт Нюз“ АД за
партньорство при реализиране на съвместна кампания „Романът на прехода“, която има за
цел да обърне погледа на обществото към книгите, като читателите и телевизионните
зрители да изберат любимия български роман, писан след 1989 година и становище от
Директора на дирекция „Програма БНТ1”, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”,
и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и
Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и връща предложението с изискването
да бъдат остойностени всички разходи по партньорството от страна на БНТ.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Българска асоциация по
информационни технологии и становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”,
и.д.Директора на дирекция „Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска” и
Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“ и дава съгласие за сключване на
споразумение за медийно партньорство на кампанията и церемонията по връчването на
наградите на БАИТ.
5. Управителният съвет обсъди предложение от Асоциация „Прозрачност без
граници” и становище от и.д.Директор на дирекция „Търговска” и и.д. Директор на
дирекция „Информация” и дава съгласие за медийно партньорство в инициативите
свързани с провеждане на парламентарните избори на 5 октомври 2014 година, които имат
за цел да наблюдават институциите, ангажирани с подготовката на изборите, за спазване
на принципите за прозрачност и почтеност в изборния процес, за защита на избирателните
права на гражданите, както и прилагане на международните стандарти в изборния процес.
6. Управителният съвет обсъди предложение от Софийска филхармония 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 „Правна” и Директора на дирекция
„Финансово-стопанска” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване
на откриването на Първия фестивал „Сподели музиката“ – Вечери в двореца „Врана“ с
участието на Софийската филхармония под диригентството на Мартин Пантелеев, който
ще се състои на 12.09.2014 година на открита сцена в двореца „Врана“.

7. Управителният съвет обсъди становище от становище от и.д.Директора на
дирекция „Информация“, Главния продуцент на ПЦ „БНТ HD“, и.д.Директора на
дирекция „ТВ производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на
дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Финансово-стопанска” и дава съгласие за
сключване на договор с Международната федерация по гимнастика - FIG за преотстъпване
на изключителни права за територията на България за излъчване на Световните
първенства по художествена гимнастика 2014/2015 година, които ще се проведат в Измир,
Турция в периода от 22 до 28 септември 2014 година и в Щутгард, Германия в периода от
8 до 13 септември 2015 година.
8. Управителният съвет обсъди предложение от Тенис клуб „Журналист“ и
становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, и.д. Директора на дирекция
„ТВ производство”, и.д. 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 документален филм за Световното първенство по
тенис за журналисти.
9. Управителният съвет обсъди писмо от Спешъл Олимпикс България и докладна
записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и Главния продуцент на ПЦ „Спорт“ и
дава съгласие за медийно партньорство и излъчване на клип за популяризиране на
Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс в Антверпен - Белгия, които се провеждат
от 8 до 21 септември 2014 година.
10. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ с информация за отказ от страна на „Алто Комюникейшънс енд пъблишинг”
ООД за заплащане на предоставеното телевизионно време за излъчване на клип за
популяризиране на Световния ден на Роалд Дал, който ще се проведе на 13 септември
2014 година и дава съгласие за промяна в решение на УС, протокол №55/21.08.2014
година, точка 2.
11. Управителният съвет обсъди писмо от Сдружение „Лудогорец 2012“ и одобрява
да бъде предоставено допълнително телевизионно време за излъчване на спонсорски
заставки и благодарствени надписи в документалния филм за Националния фолклорен
събор „Лудогорие“.
12. Управителният съвет обсъди докладна записка от Ръководителя на направление
„Международна дейност, проекти и програми“ и одобрява списък от програми на БНТ,
които да бъдат селектирани и включени в каталога на Международния съюз за радио и
телевизия URTI за 2015 година. Програмите могат да бъдат използвани безвъзмездно, с
права за излъчване и възпроизвеждане по ефир, кабел, сателит, ADSL, интернет и видео по
поръчка /vod/tvodс при единственото условие, членовете на URTI, които ги ползват да
заплащат авторските и сродни права, свързани с излъчването им за територията на
съответната държава.
13. Управителният съвет обсъди писмо от Кмета на община Троян и становище от
Директор на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата
за публична прожекция с некомерсиална цел на пет серии на игралния филм „Войната на
таралежите“ – произведен през 1978 година, с автори: сценаристи Братя Мормареви,
режисьор Иванка Гръбчева, оператор Яцек Тодоров, композитор Кирил Цибулка и артисти
главна роля: Димитър Ганев, Морис Асса и Борил Петров.
Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:
- да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях права за целите
на прожекцията, чрез дружествата за колективно управление на права – Филмаутор и
Артистаутор, като представи доказателства за това на БНТ преди предоставяне на аудиовизуалното произведение;
- да заплати техническите разходи по презаписа на аудиовизуалното
произведение, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на
материали от телевизионния архив на БНТ;

- филмите да бъдат предоставени на DVD носител и БНТ да бъде обозначена като
продуцент по обичайния за това начин.
14. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Международния фестивал
на планинарския филм и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за
публична прожекция на четири филма от фонда на БНТ режисирани от Милан Огнянов за
представяне на творчеството му на тема алпинизъм, спелеология и планинско спасяване
по време на фестивала, както следва:
- „Еверест - радост и мъка“ - времетраене 57:30 минути, произведен през 1986
година, с автори: сценарист Иван Панайотов и оператори – Методи Савов, Димитър Кацев
и Милан Огнянов;
- „След края на асфалта“ - времетраене 26:05 минути, произведен през 2001 година,
с автори: сценаристи Красимир Стоянов и Милан Огнянов и оператор – Чавдар Кръстев;
- „Вихрите на Амбарица“ - времетраене 27:15 минути, произведен през 1999 година,
с автори: сценарист Минко Занковски и оператор – Цветан Недков;
- „Непознатата България - Балканджии“ - времетраене 27:05 минути, произведен
през 2000 година, с оператор – Цветан Недков.
Филмите да бъдат предоставени на DVD носител, който подлежи на връщане след
прожекцията с двустранно подписан протокол, като организатора на събитието да получи
съгласието на носителите на авторски права за целите на прожекцията.
15. Решението по точката не е публично.
16. Във връзка с предложения от Директора на дирекция “Техника и технологии“ и
и.д.Директора на дирекция “Информация“ и становище от Началника на отдел
„Управление на човешките ресурси”, Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от
Закона за радиото и телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в
структурите и длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в
длъжностното щатно разписание на дирекция „Техника и технологии“ и дирекция
„Информация“, считано от 01.10.2014 година.
17. Управителният съвет на основание чл.62 т.12 от Закона за радиото и
телевизията и във връзка с чл.7, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на
УС и съгласно списъка на ръководните длъжности в БНТ дава съгласие за продължаване
на трудовите договори на Симеон Любомиров Касабов на длъжност „изпълнителен
директор“, Зорница Любомирова Венкова на длъжност „ръководител на направление“,
направление „БНТ Мултимедия“ и Лиляна Севдалинова Букович на длъжност „началник
на отдел“, отдел „Маркетинг“ в дирекция „Търговска“.
18. Управителният съвет обсъди предложение от Съвета на Европейската научна и
културна общност и Клуба на българския културен и научен елит и становище от
Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директор на дирекция „Търговска”, и.д.
Директор на дирекция „Информация” и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“
и дава съгласие за медийно партньорство на инициативите за Деня на народните будители
– Национален конкурс за есе на тема за българските будители и празничен концерт с
участието на Националния ансамбъл за народни песни и танци "Филип Кутев“ и Софийски
духов оркестър.
19. Решението не е публично.

