
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 15 

от заседание проведено на 25.03.2015 година 
 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от „БГ Саунд Стейдж” ООД 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 

на руската група „SOPRANO Турецкий“, който ще се състои на 22.04.2015 година в зала 1 

на НДК. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от „БАЛПЕКС” ЕООД 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 Годишни награди за принос 

в изграждането на инфраструктурата на България, които ще се състоят на 30.06.2015 

година в София Ивент Център. 

 3. Управителният съвет ще обсъди предложението от Българска федерация по тенис 

за сключване на договор за придобиване на телевизионни права за излъчване на 

състезания по тенис през 2015 година, за които федерацията притежава права след 

провеждане на среща с представители на Българска федерация по тенис. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „Заслушай се“ и 

Сдружение „Спринт продакшън“ и становище от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ 

Мултимедия“ и и.д.Директор на дирекция „Търговска” и дава съгласие за сключване на 

споразумение за медийно партньорство на благотворителната кампания „Жестове 

онлайн“, която има за цел да осигури равен достъп до информация, образование, 

професионално развитие и пълноценно участие в обществения живот за хората с увреден 

слух. 

 5. Във връзка с писмо от Генералния директор на БНР с искане за регламентиране 

на условията за видеострийм излъчване на мултикамерно видеозаснемане от БНТ на 

концертни програми на музикални състави на БНР по „Интернет радио Бинар“ и 

становище от Изпълнителния директор и Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет възлага на Началника на отдел „Програмно осигуряване“ в дирекция 

„Търговска“ да проведе преговори с БНР. 

 6. Управителният съвет обсъди писмо от Директора на Държавна опера Русе и 

становище от  Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на правата за използване на кадри с времетраене до 5 (пет) минути от 

телевизионния журнал „20 години Мартенски музикални дни“, произведен през 1980 

година с автори: сценарист Невена Коралова, режисьор Бистра Бодурова и оператор 

Валентин Русев, които да бъдат излъчени преди премиерното представление на спектакъла 

„Катерина Измайлова“ на 25.03.2015 година в залата на Държавна опера Русе. 

 Ползвателят на кадрите от телевизионния журнал „20 години Мартенски музикални 

дни“ следва: 

- да обозначи по подходящ начин съдействието на БНТ като продуцент на кадрите 

по време на публичната им прожекция по обичайния за това начин. 

- да заплати техническите разходи по презаписа на кадрите, съгласно Правилника 

за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от телевизионния архив на 

БНТ. 



 

 7. Управителният съвет обсъди предоставената информация за сключени договори, 

реализирано рекламно време и приходи от продажба на реклама и спонсорство, 

постигнати рейтинги на предаванията и изпълнение на бюджета на дирекция „Търговска“ 

през месец февруари 2015 година.  

8. Решението по точката не е публично. 


