БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 61
от заседание проведено на 24.09.2014 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Нов български университет 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 Гала концерт на майсторския клас на Райна Кабаиванска, който ще се състои на
28.09.2014 година в Софийската опера и балет.
2. Във връзка с писмо от Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание за
запис и излъчване на обръщение, по повод настъпването на свещения за мюсюлманите
празник Курбан Байрам и становище от Директора на дирекция „Правна”, Управителният
съвет на основание чл.53, ал.1 от Закона за радиото и телевизията и съгласно чл.7, ал.1,
т.13 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за запис и
безвъзмездно предоставяне на програмно време за излъчване на обръщение на д-р Недим
Генджев – председател на Висшия духовен съвет на 3 октомври 2014 година, според
програмните възможности в програма „БНТ1”. Записът на обръщението да бъде
осъществен от екип на дирекция „Информация“ на 2 октомври 2014 година.
3. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Програма БНТ1“ и потвърждава свое решение от относно решение на УС, протокол
№56/27.08.2014 година, т.5 за определяне на копродуцентско участие на БНТ във филмови
проекти чрез предоставяне на архив от фонда на БНТ.
4. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Информация“ и одобрява предложените заглавия от рубликата „В кадър“, вътрешно
филмопроизводство на дирекция „Информация“, които да се реализират и излъчат до края
на 2014 година.
5. Управителният съвет обсъди предложение от „Одисея-ИН СТА“ ООД 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 сключване на споразумение за медийно партньорство на
10-тото юбилейно издание на „Дни на предизвикателствата“, което ще се проведе в
периода от 29 ноември до 4 декември 2014 година в зала Аула Максима на Университета
по архитектура, строителство и геодезия.
6. Управителният съвет обсъди допълнително писмо от Изпълнителна агенция по
горите с искане за увеличаване на предоставеното телевизионно време за излъчване на
клип за превенция на горските пожари в периода от 10 юли до 30 октомври 2014 година и
становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и като отчита решението си в
протокол № 45/09.07.2014 година, точка 6 за излъчване на клипа по два пъти на ден в
програми „БНТ1“ и „БНТ2“ за периода от 10 юли до 30 октомври 2014 година и
настоящите климатичните условия на територията на България не дава съгласие за
увеличаване на предоставеното телевизионно време за излъчване на клип за превенция на
горските пожари.
7. Решението по точката не е публично.
8. Във връзка с писмо от доц.д-р Райна Николова – преподавател в департамент
„Право“ на Нов български университет с молба за предоставяне на права за използване на
кадри от фонда на БНТ за включването им във видеоклип по повод на организирана
научно-практическа конференция „Медиите в България: 25 години по-късно“ и становище

от Директор на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за безвъзмездно
предоставяне на информационни материали от фонда на БНТ, които да бъдат използвани
за създаване на клип с ретроспективно съдържание, който да бъде излъчен с образователна
цел по време на конференцията. Ползвателят следва да обозначи по подходящ начин
съдействието на БНТ при създаването на видеоклипа.

