БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 72
от заседание проведено на 11.11.2014 година

1. Управителният съвет обсъди предложение от „Бранд Медия България“ ЕООД 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
конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2014“, който ще се състои на 26.11.2014 година.
2. Управителният съвет обсъди предложение от „Мега Талант Груп“ ЕООД и
становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ и и.д.Директор на дирекция
„Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по
безжичен път на Конкурса за красота „Мис Вселена България“.
3. Във връзка с докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Информация“ по
решение на УС, протокол №70/02.12.2013 година, т.1 за приемане на разходи свързани с
отразяване на Световното първенство по футбол 2014 година в Бразилия, Управителният
съвет отлага разглеждането на предложението, като изисква от и.д.Директора на дирекция
„Информация“ да бъде предоставена подробна справка.
4. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма
БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за медийно партньорство
на Третия Национален музикален и танцов конкурс „Пиленце пее-2014“, който ще се
проведе на 22 и 23 ноември 2014 година.
5. Във връзка с предложение на Декана на Факултета по журналистика и масови
комуникации на Софийския университет „Св.Климент Охридски” и протокол на комисия
от Катедра „Радио и телевизия“, Управителният съвет дава съгласие предоставената от
БНТ годишна стипендията на името на д-р Младен Младенов за учебната 2014/2015
година да бъде връчена на студента от четвърти курс, специалност „журналистика“,
профил „телевизия” Мартина Петрова Зиновиева.
6. Управителният съвет обсъди предложение от SOS Детски селища в България за
подкрепа на коледната кампания „Помогни ароматът на Коледа да достигне до Роси.
Стани SOS приятел“, която има за цел да привлече SOS приятели, които със своите
ежемесечни вноски да подпомагат деца, неглижирани или изоставяни от своите
биологични родители и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и
Ръководителя направление „БНТ Мултимедия” и на основание чл.7, ал.1, т.14 от
Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на
клип в подкрепа на кампанията „Помогни ароматът на Коледа да достигне до Роси. Стани
SOS приятел“, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1 от ЗРТ при
условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените изисквания.
Клипът да се излъчва по 1 (един) пъти на ден в програми „БНТ1“, „БНТ2“ и „БНТ
Свят“ в периода от 17 ноември до 31 декември 2014 година, съгласно приложената схема
от дирекция „Търговска“.
7. Управителният съвет обсъди предложение от „СМУТ 2014“ и становище от
Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава
съгласие за медийно партньорство на театралния спектакъл „За теб“.
8. Управителният съвет обсъди писмо от Фонд за гарантиране на влоговете в
банките с предложение за излъчване на клип в две части за информиране на вложителите

на „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ) за процедурата за изплащане на
гарантираните им влогове и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и
Директора на дирекция „Правна“ и на основание чл.7, ал.1, т.14 от Правилника за
организацията и дейността на УС на БНТ дава съгласие за излъчване на клип в две части с
времетраене по 1 минута, съгласно разпоредбата на чл.89, ал.2 и във връзка с член 73, ал.1
от ЗРТ при условие, че не съдържа търговска информация и отговаря на посочените
изисквания.
Клиповете да се излъчват в периода от 11 ноември до 4 декември 2014 година в
програми „БНТ1“ и „БНТ2“, съгласно приложената схема от дирекция „Търговска“.
9. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Националния музей на
българското изобразително изкуство с молба за предоставяне на права за публична
прожекция на аудио-визуално произведение от фонда на БНТ по време на отбелязване на
70-годишния юбилей на оперната певица Христина Ангелакова на 27 ноември 2014
година в Балната зала на Националната художествена галерия и становище от Директора
на дирекция „Правна” и дава съгласие за партньорство и безвъзмездно предоставяне на
правата за публична прожекция при условията на свободно използване, съгласно чл.24,
ал.1, т.9 от ЗАПСП на следните аудио-визуални произведения от фонда на БНТ:
1. „Среща с Христина Ангелакова“ – произведен през 1986 година, с времетраене
28,40 минути и автори: сценарист и режисьор Светлозар Атанасов и оператор Константин
Хаджиев;
2. „Класика в образи“ – произведен през 2003 година, с времетраене 28,53 минути и
автори: сценарист Кети Вангелова, режисьор Теофана Преславска и оператор Иван
Сребреков.
Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва:
- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалните
произведения на DVD носител, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване
и продажба на материали от телевизионния архив на БНТ;
- на предоставените презаписи, БНТ да бъде обозначена за продуцент по
обичайния за това начин.
10. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и Директора на дирекция “Правна“ за необходимостта от
анексиране на сключения договор за уреждане правата за излъчване в програмите на БНТ
на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения и дължими
възнаграждения за сродни права, заплащани чрез дружеството за колективно управление
на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артиститеизпълнители „ПРОФОН“ и одобрява Приложение №1 и представения анекс към договор
№9-12726/16.12.2013 година за периода 2014, 2015 и 2016 година за формиране на
годишните възнаграждения за сродни права, заплащани чрез дружеството за колективно
управление на правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на
артистите-изпълнители „ПРОФОН“.
11. Във връзка с решение на УС, протокол №59/17.09.2014 година, т.6 и докладна
записка от и.д.Директора на дирекция „Търговска“ съгласувана от Директора на дирекция
„Правна“ и Ръководителя на направление „БНТ Мултимедия“, Управителният съвет
приема предложените корекции и допълнения и на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1
т.8 от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ одобрява
Общи условия за публикуване на реклама на уеб сайтовете на БНТ. Възлага на
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ в срок до 17 ноември 2014 година да внесе за
утвърждаване съпътстващите документи – договори, медиа-план, сертификат и други към
Общите условия за публикуване на реклама на уеб-сайтовете на БНТ.
12. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от
Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава

Правила за осигуряване на защита в сигурността на информационните технологии в БНТ и
предотвратяване на компютърни атаки.
Правила за осигуряване на защита в сигурността на информационните технологии в
БНТ и предотвратяване на компютърни атаки влизат в сила от 17 ноември 2014 година.
13. Управителният съвет на основание чл. 62, т.2 от ЗРТ и чл.7, ал.1 т.8 от
Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет на БНТ утвърждава
Общи условия и Тарифа за използване на технически мощности и услуги на БНТ.
Общите условия и Тарифата за използване на технически мощности и услуги на
БНТ влизат в сила от 17 ноември 2014 година.
14. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и
телевизията, с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и
длъжностното щатно разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно
разписание на дирекция „Техника и техннологии“, считано от 01.12.2014 година.
15. Решението по точката не е публично.

