
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 29 

от заседание проведено на 29.06.2016 година 
 

 

1. Решението по точката не е публично. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на Софийската опера и 

балет и становища от Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Директора на дирекция 

„БНТ Свят и региони“, Ръководителя на направление „БНТ HD“, Ръководителя на 

направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ 

HD“,  Главния координатор на програми „БНТ2” и „БНТ Свят”, 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 оперния спектакъл „Набуко“ от Джузепе Верди. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация по кану-каяк 

и становище от и.д. Директора на дирекция „Информация”, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони”, Ръководителя на направление „БНТ HD”, Ръководителя на направление 

„Програмно осигуряване“, Главния координатор на програми „БНТ1“ и „БНТ HD“, 

Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 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 Европейско първенство по кану-каяк за юноши и девойки, 

младежи и девойки до 23 години, което ще се проведе от 14 до 17 юли 2016 година в град 

Пловдив. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Фондация „София диша“ и 

становище от Директора на дирекция „Програма БНТ1”, и.д.Директора на дирекция 

„Информация”, и.д.Директора на дирекция „Търговска“, и.д.Ръководителя на направление 

„БНТ Мултимедия“, Ръководителя на направление „Публични комуникации“ и Директора 

на дирекция „Правна“ и дава съгласие за медийно партньорство на фестивала „София 

диша“, който ще се проведе през месец август 2016 година. 

 5. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“ за реализация на телевизионния музикален формат „Голямото Rock Междучасие“ в 

партньорство с група „Д2“, в който ще се състезават училищни рок групи и дава 

принципно съгласие за реализацията му, при условие, че необходимите разходи да бъдат 

за сметка на външно финансиране.  

6. Управителният съвет обсъди писмо от Главното мюфтийство на Мюсюлманското 

изповедание с молба за запис и излъчване на обръщение, по повод настъпването на 

свещения за мюсюлманите празник Рамазан Байрам и становище от Директора на 

дирекция „Правна” и 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 Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на Мюсюлманското изповедание на 4 

юли 2016 година по програма „БНТ1”.  

 7. Във връзка писмо от Председателя на Сдружение „Музей на българската 

музикална култура“ с молба за предоставяне на право за публична прожекция на аудио-

визуално произведение от фонда на БНТ по време на организирано събитие за отбелязване 

на 90-годишнината на Държавна опера град Стара Загора и представяне на документалния 

филм „LIBERA ME – В памет на Николай Гяуров“ и становище от Директора на дирекция 

„Правна“, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на правата за безплатна 

публична прожекция на документалния филм „LIBERA ME – В памет на Николай Гяуров“ 



 

– произведен през 2004 година, с времетраене 49,24 минути и автори: сценарист 

Магдалена Манолова, режисьор Ценка Караджиева и оператори Бочо Бочев и Боян 

Манолов. 

 Ползвателят на аудио-визуалното произведение следва да получи съгласието на 

носителите на авторски права за целите на публичната прожекция. 

 8. Във връзка писмо от и.д.Директора на Софийската филхармония с молба за 

предоставяне на право за използване на кадри от заснетия суров материал от концерт 

„Първите симфонии“, с диригент Хория Андрееску и солист Светлин Русев – цигулка, с 

цел изработване на кратки рекламни клипове, необходими за популяризиране на дейността 

на Софийската филхармония и становище от Директора на дирекция „Правна“, 

Управителният съвет с оглед, че концертът е заснет в условията на копродукция със 

Софийската филхармония дава съгласие за предоставяне на правата за използване на 

кадри от концерта „Първите симфонии“ с автори: режисьор Стефан Стефанов и оператор 

Здравко Ружев. Преди предоставянето на кадрите, Софийската филхармония следва да 

уреди отношенията си с носителите на авторски права за целите на използването им. 

 


