
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 69 

от заседание проведено на 23.10.2014 година 
 

 

 

 

1. На основание чл.133 от Закона за публичните финанси и във връзка с ДДС 

№09/30.06.2014 година на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерство на 

финансите и докладна записка от Директора на дирекция „Финансово-стопанска”, 

Управителният съвет в съответствие с чл.7, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и 

дейността на Управителния съвет на БНТ приема представения Отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на БНТ към 30.09.2014 година.  

Съгласно определените срокове, Генералния директор на БНТ да представи Отчета 

за касовото изпълнение на бюджета на БНТ към 30.09.2014 година в Министерство на 

финансите и Сметната палата. 

 2. Управителният съвет обсъди предложение от „Луксуриа Еуропае“ 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 два 

концерта включени в рамките на фестивала „Изкуството на барока“. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от „Фортисимо фамилия“ и становище 

от 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 концерт „Приказка за Моцарт и Малкия Ото“, който ще се 

проведе на 1 ноември 2014 година в зала „България“. 

 4. Управителният съвет обсъди предложение от Община Панагюрище и становище 

от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „Програма 

БНТ1“, 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 Гала 

концерт на Международния конкурс за млади оперни певци „Елена Николай“, който ще се 

проведе на 1.11.2014 година в град Панагюрище. 

 5. Управителният съвет обсъди писмо от Ректора на Великотърновски университет 

„Св.св.Кирил и Методий“ с молба за предоставяне на права за публична прожекция на 

документалния филм „Островът на цар Самуил“ по повод отбелязване на 1000 години от 

кончината на българския цар Самуил на 30 октомври 2014 година и становище от  

Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на правата 

за безплатна публична прожекция на документалния филм произведен през 2003 година, с 

времетраене 53,51 минути и автори: сценарист Горан Благоев, режисьор Ралица 

Димитрова и оператор Любомир Цветков. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да уреди авторските права за целите на прожекцията;  

- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалното 

произведение на DVD носител, съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване 

и продажба на материали от телевизионния архив на БНТ. 

- на предоставения презапис на филма, БНТ да бъде обозначена за продуцент по 

обичайния за това начин. 



 

6. Управителният съвет обсъди писмо от Председателя на Български червен кръст 

за партньорство и предоставяне на права за публична прожекция на аудио-визуални 

произведения от фонда на БНТ по време на Фестивала на червенокръстките и здравни 

филми, който ще се проведе през месец ноември в град Варна и становище от  Директора 

на дирекция „Правна“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.Директора на 

дирекция „Търговска“ и и.д.Директора на дирекция „ТВ производство“ и дава съгласие за 

безвъзмездно предоставяне на правата за публична прожекция с некомерсиална цел на 

аудио-визуални произведения от фонда на БНТ. 

 7.  Във връзка с предложение от Гражданска инициатива „25 години свободна 

България“ за заснемане и излъчване на концерт под патронажа на Президента на 

Република България, който ще се състои на 1.11.2014 година пред Храм-паметник „Свети 

Александър Невски“ и докладна записка от Делегирания продуцент на продуцентско 

направление „Култура и образование“, Управителният съвет дава съгласие БНТ да заснеме 

и излъчи на 1.11.2014 година в програма „БНТ1“ на организирания концерт „25 години 

свободна България“ с участието на известни български изпълнители.  

 8. Решението по точката не е публично. 

 9. Решението по точката не е публично. 


