БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 47
от заседание проведено на 15.07.2014 година
1. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и приема извършената корекция между отделните параграфи в
бюджета, с оглед актуализиране на плановите показатели и привеждането им в
съответствие с отчетните данни към 30.06.2014 година. Корекцията е вътрешна между
отделните параграфи и подпараграфи на бюджета и не води до промени в неговите
параметри.
2. Управителният съвет приема представената бюджетна прогноза за периода 2015
– 2017 година.
3. Управителният съвет обсъди протокол №10 от 11.07.2014 година на Комисията за
реализация на телевизионна продукция на БНТ и доклад на Директора на дирекция
„Финансово-стопанска“ и приема бюджети за реализация на предаванията „Денят започва
с култура“ и „Панорама“ и проектобюджет за премонтаж на концерта посветен на 100
годишнината на Борис Христов.
4. Управителният съвет обсъди протокол №13/01.07.2014 година на Бюджетната
комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец февруари, месец март, месец
април и месец май 2014 година на излъчените филми от рубриката „В кадър“, вътрешно
филмопроизводство на дирекция „Информация“.
5. Управителният съвет приема изложените мотиви в докладна записка от
и.д.Директора на дирекция „Търговска“ и дава съгласие за сключване на договор с Първа
Инвестиционна банка за спонсориране на втори тур от сезон 2014 на „Лятно кино с БНТ1”.
6. Управителният съвет допълва свое решение в протокол №44/02.07.2014 година,
точка 1 и дава съгласие срещу предоставените изключителни права за заснемане и
излъчване на Световната купа по художествена гимнастика, БНТ да предостави
телевизионно време за излъчване на спонсорски заставки в анонсиращите клипове за
състезанието и в преките предавания от Световната купа.
7. Управителният съвет обсъди писмо от Българското национално радио и
становище от Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване на
споразумение за безвъзмездно предоставяне на права за тиражиране с некомерсиална цел
на DVD носител с тираж 1 000 броя на документалния филм със заглавие „Гласът, който
моли Бога за България“ – произведен през 2014 година, с времетраене 68,30 минути и
автори: сценаристи Невена Коралова и Петя Тетевенска, режисьор Росен Елезов и
оператор Пламен Герасимов.
Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва:
- да получи съгласието от носителите на авторски права за целите на
тиражирането му;
- да обозначи по подходящ начин съдействието на БНТ като продуцент на филма
по обичайния за това начин;
- да предостави на БНТ 100 бройки от тиража на диска, които да бъдат използвани с
некомерсиална цел.
8. Управителният съвет на основание чл.62, т.4 от Закона за радиото и телевизията,
с цел оптимизиране организацията на дейността в структурите и длъжностното щатно
разписание на БНТ дава съгласие за промяна в длъжностното щатно разписание на
дирекция „Техника и технологии“ и дирекция „БНТ Свят и региони“, считано от
01.08.2014 година.

