
 

 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 73 

от заседание проведено на 13.11.2014 година 
 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди Протокол №16 от 07.11.2014 година на Комисията 

за реализация на телевизионна продукция и одобрява допълнителни бюджетни разходи за 

реализацията на специалния проект „55 години от вашия живот“. 

2. Управителният съвет обсъди предложение от „Кантус Фирмус“АД 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 „Финансово-стопанска” и Директора на дирекция 

„Правна” и дава съгласие за сключване на договор за заснемане и излъчване на четири 

концерта от цикъла „Музиката на Америка” за сезон 2014/2015 година. 

 3. Управителният съвет обсъди предложение от Българска асоциация по ски 

свободен и екстремен стил  и становища от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони“ 

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

отстъпване право за излъчване по безжичен път на документалния филм „Следи“. 

4. Управителният съвет обсъди предложение от Националния дворец на децата и 

становище от Директора на дирекция „БНТ Свят и региони”, Директора на дирекция „ТВ 

производство”, и.д.Директора на дирекция „Търговска”, Директора на дирекция 

„Финансово-стопанска” и Директора на дирекция „Правна” и дава съгласие за сключване 

на договор за заснемане и излъчване на юбилеен концерт-спектакъл „Да съхраним 

атракционното и цирково изкуство в България“, който ще се проведе на 20 ноември 2014 

година в зала „Рейнбоу плаза“. 

 5.  Управителният съвет обсъди предложение от изпълнителния продуцент на 

документалния филм „Моят дом“, реализиран с подкрепата на дирекция 

„Вероизповедания“ към Министерски съвет за излъчване на филма и становище от 

Директора на дирекция „Програма БНТ1“ и региони“ и и.д.Директор на дирекция 

„Търговска” и дава съгласие за сключване на договор за отстъпване право за излъчване по 

безжичен път на готово аудио-визуално произведение. 

 6. Управителният съвет обсъди писмо от Сдружение „Българска история” за 

предоставяне на права за публична прожекция на аудио-визуални произведения от фонда 

на БНТ по време на изложба, посветена на развитието на комуникацията в България през 

последните 135 години – от създаването на Българските пощи до днес и становище от  

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

за публична прожекция с некомерсиална цел при условията на свободно използване, 

съгласно чл.24, ал.1, т.9 от ЗАПСП на аудио-визуални произведения от фонда на БНТ. 

Ползвателят на аудиовизуалните произведения следва: 

-  да заплати техническите разходи по прехвърлянето на аудио-визуалните 

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

и продажба на материали от телевизионния архив на БНТ; 

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

обичайния за това начин. 


