
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 33 

от заседание проведено на 19.06.2018 година 

 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Българска федерация лека атлетика 

и становище от Програмния директор, Директора на дирекция „Информация“, Директора 

на дирекция „Програма БНТ1“, и.д.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”, и.д.Директора на дирекция „ТВ 

производство”, Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Директора на 

дирекция „Правна” и Директора на дирекция „Икономическа”, и дава съгласие за 

сключване на договор за заснемане и излъчване на Балканско първенство по лека атлетика. 

 2. Във връзка с докладна записка от Ръководителя на РТВЦ Варна с предложение за 

сключване на договор с Община Варна за финансиране на проект „Балетната олимпиада 

на Варна 2018“ към фонд „Култура“, Управителният съвет дава съгласие за сключване на 

договор между БНТ и Община Варна за заснемане, монтиране и излъчване на 10 (десет) 

броя концерти по програма „БНТ2“ от Международния балетен конкурс Варна`2018. 

3. Управителният съвет обсъди предложение от Директора на дирекция „Маркетинг 

и комуникации“ за нови рекламни позиции, цени, отстъпки и утежнения в сайтовете на 

БНТ, и изисква да бъде внесена допълнителна информация. 

4. Във връзка с писмо от Димитър Велков и становище от Директора на дирекция 

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

публична прожекция на серийния игрален филм „На живот и смърт“, произведен през 

1974 година, с автори: сценарист – Анжел Вагенщайн, режисьор – Неделчо Чернев, 

оператори – Димо Коларов и Иван Манев и композитори Петър Ступел и Атанас 

Бояджиев. 

Ползвателят на аудио-визуалните произведения следва: 

- да получи съгласието на носителите на авторски права на филма за целите на 

публичната прожекция, като представи на БНТ копие от декларациите за съгласие; 

- да заплати техническите разходи по презаписа на филма на носител DVD, 

съгласно Правилника за набиране, съхранение, използване и продажба на материали от 

телевизионния архив на БНТ. Носителят подлежи на връщане след прожекцията, като бъде 

предаден с двустранно подписан протокол. 

 


