
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 70 

от заседание проведено на 29.12.2015 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди предложение от Сдружение на ръководителите на 

олимпийските отбори по природни науки и становище от Директора на дирекция 

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

„Правна“ и и.д.Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за медийно 

партньорство и предоставяне на телевизионно време за излъчване на клип за 

популяризирането на дейността на сдружението и постиженията на олимпийските отбори 

и провеждане на кампания за набиране на средства в подкрепа на участието на българския 

ученически отбор по астрономия в Международната олимпиада по астрономия и 

астрофизика през 2016 година. 

2. Управителният съвет обсъди писмо от Българската федерация по волейбол и 

докладна записка от и.д. Директора на дирекция „Търговска” и дава съгласие за 

удължаване срока до 31.01.2016 година на сключено споразумение за излъчване на 

спонсорски заставки и рекламни форми в програмите на БНТ, срещу права за отразяване 

на Световната волейболна лига 2015 година. 

 3. Във връзка с писмо от г-жа Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за 

България с молба за използване на интервю на г-н Антъни Лейк, Изпълнителен директор 

на УНИЦЕФ излъчено в предаването „Панорама“ на 4.12.2015 година, което да бъде 

разпространено сред представители на УНИЦЕФ в различните страни на света, сред 

неправителствения и гражданския сектор и в социалните мрежи и становище от Директора 

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

използване на кадри от предаването „Панорама“, включващи интервю с Изпълнителния 

директор на УНИЦЕФ. 

Ползвателят на аудиовизуалното произведение следва: 

- да заплати техническите разходи по прехвърлянето на части от посочените 

аудио-визуалните произведения, съгласно Правилника за набиране, съхранение, 

използване и продажба на материали от телевизионния архив на БНТ; 

- интервюто да бъде предоставено на английски език и БНТ да бъде обозначена 

като продуцент, по обичайния за това начин. 

4. Управителният съвет обсъди писмо от Българската федерация по волейбол и 

становище от и.д.Директора на дирекция „Информация“, Директора на дирекция „БНТ 

Свят и региони“, Директора на дирекция „Програма БНТ1“, Ръководителя на направление 

„БНТ HD“, Ръководителя на направление „Програмно осигуряване“, Главния координатор 

на „БНТ1“ и „БНТ HD“, Главния координатор на програми „БНТ2“ и „БНТ Свят“, 

и.д.Директора на дирекция „Търговска” и Директора на дирекция „Правна” и дава 

съгласие за сключване на договор с Българската федерация по волейбол за отстъпване 

право за излъчване на готово аудиовизуално произведение - обзорен филм за българското 

участие на Европейското първенство по волейбол през 2015 година. 

 


