
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 61 

от заседание проведено на 11.12.2017 година 

 

 

 

 1. Във връзка с писмо от Национална художествена академия с молба за 

предоставяне на права за безплатна публична прожекция на аудио-визуално произведение 

от фонда на БНТ, по време на организирана фото-ретроспективна изложба за отбелязване 

на 115 години от рождението на скулптора проф. Любомир Далчев и становище от 

Директора на дирекция „Правна”, Управителният съвет дава съгласие за предоставяне на 

правата за публична прожекция с некомерсиална цел в Националната художествена 

академия, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП на телевизионния очерк „Скулпторът 

Любомир Далчев“ – произведен през 1979 година, с времетраене 31,30 минути и автори: 

режисьор Михаил Стойков, сценарист Владимир Свинтила и оператор Георги Атанасов. 

 2. Решението по точката не е публично. 

 3. Решението по точката не е публично. 

 4. Във връзка с писмо от Администрацията на Президента на Република България за 

заснемане и излъчване на благотворителния спектакъл на инициативата „Българската 

Коледа“, който ще се състои на 25.12.2017 година в Народния театър „Иван Вазов“, под 

мотото „В подкрепа на спасения детски живот“ за 2017/2018 година и становище от 

Директора на дирекция „Маркетинг и комуникации”, Управителният съвет одобрява БНТ 

да заснеме и пряко да излъчи на 25.12.2017 година от 20:00 часа по програми „БНТ1“ и 

„БНТ Свят“, благотворителния спектакъл „Българската Коледа“. 

 5. Управителният съвет обсъди докладна записка от Директора на дирекция 

„Маркетинг и комуникации“ и одобрява представения обобщен списък на обществено 

значимите събития, които ще бъдат отразявани в програмите на БНТ през 2018 година, 

като за тях съгласно чл. 90, ал. 4 от Закона за радио и телевизия да не се прилагат 

ограничения за рекламата, включена в предавания по време на отразяване на прояви на 

изкуството, културата и спорта с общонационално и международно значение. 

 Управителният съвет възлага на Директора на дирекция „Маркетинг и 

комуникации“ да уведоми директорите и ръководителите на структурните звена 

произвеждащи програмно съдържание за проявите в областта на изкуството, културата и 

спорта с общонационално и международно значение, които са включени в списъка на 

обществено значимите събития за 2018 година. 

 

 


