
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 06 

от заседание проведено на 11.02.2015 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Община Русе и становища от 

Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, 

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 концертни програми 

включени в рамките на Международния фестивал „Мартенски музикални дни – Русе 

2015“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Съюза на артистите в България и 

становищe от  Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, 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 

церемонията по връчване на наградите „Икар“ на 27.03.2015 година в Народен театър 

„Иван Вазов“. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от г-н Красимир Гюлмезов – 

ръководител на група „Тоника Домини” и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, 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 концерт, посветен на Георги Найденов участвал в група 

„Тоника“, който ще се състои на 25 март 2015 година в зала 1 на НДК. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Ансамбъл „Пазарджик“ 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 филм „Рано рани Свети Георги“ с участието на солисти и състави на ансамбъла. 

5. Управителният съвет обсъди предложение от НМУ „Любомир Пипков“ и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, 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 конкурса „Млади виртуози 2015“, които ще се състоят на 19 март и 5 април 

2015 година в залата на НМУ „Любомир Пипков“. 

6. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация "Едно за изкуство и 

култура" и становище от и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция 

„Програма БНТ1“ и дава съгласие за сключване на споразумение за медийно партньорство 

на фестивалите „One Design Week“, „One Dance Week” и „One Architecture Week”, които 

ще се проведат в град Пловдив в периода от 19.06 до 01.11.2015 година. 

7. Решението по точката не е публично. 

8. Управителният съвет обсъди писмо от Главния редактор на списание „Кино“ и 

становища от Директора на дирекция „Правна“ и Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата за безплатна публична 



 

прожекция на четири филма от фонда на БНТ по време на отбелязване стогодишнината на 

българското кино с проекта „Един град във фокуса на киното“. 

Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

- да получи предварително съгласие на копродуцентите на аудио-визуалните 

произведения, които са реализирани в условията на копродукции, като предостави на БНТ 

доказателства за това; 

- 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 копия 

на аудио-визуалните произведения; 

- филмите да бъдат предоставени на DVD носител който подлежи на връщане след 

прожекцията с двустранно подписан протокол. 

 9. Управителният съвет на 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 Вътрешни правила 

за структурата и дейността на отдел „Секретариат на Управителен съвет“, в сила от 1 март 

2015 година и на основание чл.62, т.10 от Закона за радиото и телевизията и чл.7, ал.1, т.7 

от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ одобрява длъжностни 

характеристики за длъжности в отдел „Секретариат на УС“. 


