БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 66
от заседание проведено на 14.10.2014 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българското национално радио за
заснемане и излъчване на 10 броя концерти от новия сезон на Симфоничния оркестър на
БНР 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 връща предложението като изисква Директора на дирекция „Правна“
да внесе предложение за сключване на анекс за продължаване срока на действие на
сключено споразумение №9-1926/04.03.2014 година между Българската национална
телевизия и Българското национално радио за медийно партньорство при осъществяване
на инициативи на двете медии.
2. Управителният съвет обсъди предложение от „Юнайтед Партнърс“ ЕООД за
медийно партньорство на организирана информационна кампания по повод 25 години от
подписването на Конвенцията за правата на детето, която стартира с фото инициативата
„УНИЦЕФ фоторепортери“ и становищe от и.д.Директора на дирекция „Информация”,
и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Ръководителя на направление „БНТ
Мултимедия“ и изисква становище от Директора на дирекция „Правна“ по направеното
предложение.
3. Управителният съвет обсъди предложение от г-жа Жана Караиванова –
Фестивален директор и становища от Директора на дирекция „Търговска”, Директора на
дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция „Информация” и Директора на
дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на юбилейното издание на
международния фестивал за независимо американско кино „София Индипендънт филм
фестивал“, който ще се проведе от 23 октомври до 3 ноември 2014 година.
4. Управителният съвет обсъди предложение от „Бери Груп България” ООД и
становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на дирекция
„Търговска” и Ръководителя на направление „Публични комуникации“ и дава съгласие за
медийно партньорство на международното изложение „Образование без граници” в
периода от 17 до 19 октомври 2014 година в Националния дворец на културата.
5. Управителният съвет обсъди с писмо от и.д.Директора на Информационния
център на Министерство на отбраната за безвъзмездно предоставяне на права за излъчване
на пет аудио-визуални произведения продуцирани от БНТ в програмата на Военния
телевизионен канал (ВТК) и становище от Директора на дирекция „Правна“ и дава
съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за излъчване на следните аудиовизуални произведения от фонда на БНТ:
- „Каменна гора“ – игрален филм, произведен през 1987 година, с времетраене 105
минути и автори: сценарист и режисьор Иля Велчев, оператор Борис Янакиев и
композитор Митко Щерев;
- „Последната възможност“ – игрален филм, произведен през 1984 година, с
времетраене 90,35 минути и автори: сценарист и режисьор Иля Велчев, оператор Бочо
Бочев и композитор Дора Грашева;
- „Повод за убийство“ – игрален филм, произведен през 1995 година, с времетраене
63,55 минути и автори: сценарист и режисьор Иля Велчев, оператор Бочо Бочев и
композитор Митко Щерев.

Ползвателят на аудиовизуалните произведение следва:
- да заплати възнаграждението на носителите на авторски и сродни на тях права
за излъчването им, чрез дружествата за колективно управление на права
- да заплати разходите по прехвърлянето на аудио-визуалните произведения на
DVD носител или харддиск, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и
продажба на материали от телевизионния архив на БНТ.
За филмите „Ако те има“ и „Мандолина“ продуцентските права са на СИФ Бояна и
БНТ няма право на разпореждане с тях.
6. Управителният съвет обсъди докладни записки от Ръководителя на направление
„Международна дейност, проекти и програми“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“,
Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ за
излъчване на 30 секунден клип „WE LOVE TV“ разпространен от EBU, АСТ и EGTA по
повод отбелязване на Световния ден на телевизията на 21 ноември и дава съгласие за
присъединяване на БНТ към инициативата.
Управителният съвет възлага на Ръководителя на направление „Международна
дейност“ да уведоми EBU за взетото решение и предостави информация за излъчване на
клипа в програмите на БНТ.
7. Във връзка с писмо от Управителя на Международна фестивална програма на
детското творчество „Приятели на България“ за предоставяне на права за тиражиране на
аудио-визуални програми от фонда на БНТ, които ще бъдат включени в диск, който ще се
подарява на децата по време на организирани детски спектакли в различни населени места
и становище от Директора на дирекция „Правна“, Управителният съвет дава съгласие за
безвъзмездно предоставяне на правата за тиражиране с некомерсиална цел на DVD
носител на следните аудиовизуални произведения:
- „Обичам те, малко човече“ – времетраене 67,10 минути и автори: сценарист и
режисьор Димитър Шарков, оператор Боян Даскалов, композитор Иван Пеев;
- „Момчето и вятъра“ от поредицата „Вълшебните приказки на щурчето“ –
времетраене 21,10 минути и автори: сценаристи Съни Сънински и Петър Петров, режисьор
Петър Петров, оператор Деян Загорчинов и художник Ели Пешева;
- „Златка златното момиче“ от поредицата „Вълшебните приказки на щурчето“ –
времетраене 26,30 минути и автори: сценаристи Съни Сънински и Петър Петров, режисьор
Петър Петров, оператор Симеон Симов;
- „Кривото пате“ от поредицата „Вълшебните приказки на щурчето“ – времетраене
20,35 минути и автори: сценаристи Съни Сънински и Петър Петров, режисьор Петър
Петров, оператор Симеон Симов.
Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:
- предварително да получи съгласието на носителите на авторски и сродни на тях
права по повод възпроизвеждането и разпространението на аудио-визуалните
произведения, като представи доказателства за това на БНТ преди предоставянето им.
- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на материалите на носител
DVD, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материали
от телевизионния архив на БНТ.
8. Управителният съвет обсъди писмо от „Арго Филм“ ЕООД – копродуцент на
игралния филм „Съдилището“ и докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ и Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и дава принципно съгласие за
отстъпване права за еднократно излъчване на филма по БТВ Синема една година след
излъчването му в програмите на БНТ, срещу излъчване на трейлъра по основния канал на
БТВ Медия Груп.
9. Управителният съвет обсъди докладна записка от и.д.Директора на дирекция
„Търговска“ с предложение за сключване на договор с „Цветелина“ ООД и в съответствие
с чл.7, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на УС изисква от

и.д.директора на дирекция „Търговска“ и Директора на дирекция „Правна“ да изготвят и
внесат за утвърждаване проект на договор.
10. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот,
публична държавна собственост за Помещение /ателие железари/ в Проектантскопостановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111 и 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 дава съгласие за провеждане на търг при условия и ред определени с чл.13,
ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
11. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ за провеждане на търг за отдаване под наем на недвижим имот,
публична държавна собственост за Помещение /ателие пластмаси/ в Проектантскопостановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе“ №111 и 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 дава съгласие за провеждане на търг при условия и ред определени с чл.13,
ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
12. Управителният съвет обсъди предложение от Българската академия на науките
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 Тържествен концерт по случай 145 години от основаването на БАН, който ще се състои
на 14.10.2014 година в Софийската опера и балет.
13. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Програма БНТ1“ с
информация за техническа грешка в предложението за заснемане и излъчване на два
концерта организирани от „Кантус Фирмус“ от цикъла „Концертмайсторите“,
Управителният съвет изисква да бъде отстранено несъответствието от отговорното
длъжностно лице по установения ред в БНТ.

