ПРОТОКОЛ No 2
от заседанието на УС на СБФД, състояло се дистанционно на 24.03.2020 г.
В 14.00 ч. Председателят на СБФД – Милко Лазаров, обяви чрез имейл
започване на дистанционното заседание на УС на СБФД и призова участващите в
заседанието членове на УС на СБФД да се регистрират чрез изпращане на имейл с
текст „присъствам”.
Въз основа на получените за регистрация имейли, ОН ЛАЙН
ПРИСЪСТВАТ:
ЧЛЕНОВЕ НА УС: Милко Лазаров,Георги Чолаков,Васил Банов, Михаил
Мелтев, Илия Костов, Иван Ничев, Антония Ковачева, Коста Биков, Коста Бонев,
Панайот Панайотов, Боряна Пунчева, Иван Павлов, Правда Кирова, Геновева
Димитрова
ДРУГИ: Александър Донев – председател на Контролната комисия, Биляна
Николова- председател на гилдия „Монтажи”, Настимир Цачев – председател на
гилдия „Анимация”,
Заявили регистрация към 14.10 ч. - 14 от 15 членове на УС на СБФД.
Заседанието има кворум, за да бъде проведено.
На по късен етап към дистанционното заседание се присъединиха още:
ЧЛЕНОВЕ НА УС: Филип Трифонов
Други: Владимир Лекарски – председател на гилдия „Художници”
ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР – МИХАИЛ МЕЛТЕВ подложи на гласуване
обявения в поканата за заседанието до членовете на УС дневен ред.
Въз основа на проведеното дистанционно гласуване, УПРАВИТЕЛНИЯТ
СЪВЕТ утвърди ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на кандидатури и определяне на представители от
квотата на СБФД в НХК по игрално кино и в НХК по документално кино
при ИА "НФЦ;
2. Обсъждане на писмото на наемателя Арт фест ЕООД за прилагане на
клауза за форсмажор и освобождаването му от задължението да заплаща
наемна цена докато трае извънредното положение.

„за” – 13 /Милко Лазаров, Васил Банов, Михаил
Мелтев, Илия Костов, Иван Ничев, Коста Биков,
Коста Бонев, Панайот Панайотов, Боряна Пунчева,
Иван Павлов, Правда Кирова, Геновева Димитрова,
Антония Ковачева
„против” – 1 / Георги Чолаков/
„въздържал се” – няма
„не гласувал“ – 1 /Филип Трифонов/
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
МИХАИЛ МЕЛТЕВ подложи на гласуване процедура за избор на членове в
НХК по игрално и НХК по документално кино.
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Всеки член на УС гласува само за
1 кандидатура за всяка позиция. Управителният съвет определя за
представители на СБФД в НХК по игрално кино и в НХК по документално
кино кандидатите, получили най-много гласове за съответната позиция.
Останалите кандидати се подреждат по низходящ ред според броя на
получените гласове и се считат за резервни кандидати, определени от УС да
заместят представителите на СБФД в НХК по игрално кино и в НХК по
документално кино, в случай на отвод от участие в комисиите на тези
представители.
„за” – 11 /Милко Лазаров, Михаил Мелтев, Илия
Костов, Коста Биков, Коста Бонев, Панайот
Панайотов, Боряна Пунчева, Иван Павлов, Геновева
Димитрова, Георги Чолаков, Антония Ковачева
„против” – няма
„въздържал се” – 3 /Иван Ничев, Васил Банов,
Правда Кирова /
„не гласувал“ – 1 /Филип Трифонов/
Панайот Панайотов предложи да се изчисти казуса имат ли право да
гласуват тези, които ще кандидатстват на сесиите.
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В тази връзка МИХАИЛ МЕЛТЕВ даде ход по допълване на процедурата за
избор на членове в НХК по игрално и НХК по документално кино в частта за
правото на гласуване от членовете на УС. Предложи да се гласува с текст "ЗА" и
посочване кое от двете предложения се подкрепя:
1. Право на глас има всеки член на Управителния съвет
или
2. Право на глас нямат членовете на УС, които внасят проект в
съответната НХК.
Резултатът от гласуването е следния:
В подкрепа на първи вариант: „право на глас има всеки член на УС” – 3
/Антония Ковачева, Геновева Димитрова, Георги Чолаков/
В подкрепа на втори вариант: „право на глас нямат членовете на УС, които
внасят проект в съответната НХК - 8 /Иван Ничев, Иван Павлов, Боряна Пунчева,
Коста Биков, Илия Костов, Панайот Панайотов, Михаил Мелтев, Васил Банов/
„Въздържали се” – 2 /Милко Лазаров, Костадин Бонев/
„Не гласували“ – 2 /Правда Кирова, Филип Трифонов/
Въз основа на проведеното гласуване и получения резултат
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Допълва процедурата за избор на
членове в НХК по игрално кино и НХК по документално кино, а именно:
Право на глас нямат членовете на УС, които внасят проект в съответната
НХК.
МИХАИЛ МЕЛТЕВ предложи членовете на УС да заявят поименно кой в коя
от комисиите възнамерява да внася проект.
Иван Павлов и Георги Чолаков декларираха, че не възнамеряват да внасят
проекти в нито една от комисиите.
Костадин Бонев, Панайот Панайотов декларираха, че ще внасят проект в
Комисията за игрално кино.
Боряна Пунчева и М. Мелтев декларираха, че ще внася проект в Комисията за
документално кино.
Иван Ничев декларира, че възнамерява да кандидатства и пред двете комисии.
Илия Костов декларира, че няма да гласува за представители за нито една от
комисиите. На мнение е, че тези, които имат право да гласуват, да гласуват. А тези,
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които нямат право, да не гласуват. Не гласува този, който има проект в
съответната комисия, а в другата може.
МИХАИЛ МЕЛТЕВ предложи тези, които не възнамеряват да кандидатстват с
проекти в нито една от комисиите, да заявят, че ще гласуват за определянето на
представители и в двете комисии.
Заявили, че ще гласуват и за двете комисии – 3 /Иван Павлов, Коста Биков,
Антония Ковачева/
Заявили, че няма да гласуват в нито една от комисиите – 2 /Костадин Бонев,
Илия Костов/
МИХАИЛ МЕЛТЕВ откри процедура по гласуване за представители в НХК,
като уточни:
- Председателят на СБФД – Милко Лазаров, няма право да предлага и
гласува за кандидатури според Правилника за дейността на УС;
- членовете на УС, които внасят проекти НЕ гласуват за съответната
комисия, но МОГАТ да гласуват за другата.
- Гласува се като се изписва името на кандидата, за който се дава
подкрепата.
Обяви постъпилите до 12 ч. на 24.03.2020 предложения за членове на НХК
по игрално кино и НХК по документално кино (по реда на заявяване), както
следва:
Предложения за Комисия по игрално кино
Геновева Димитрова - сценарист
Стефан Белов - сценарист
Филип Трифонов - актьор
Петър Попзлатев - режисьор
Катерина Ламбринова – сценарист
Предложения за Комисия по документално кино
Милена Гетова – режисьор
По време на процедурата на гласуване за представител в НХК по игрално
кино постъпиха и следните предложения:
Антония Ковачева предложи Стефан Белов да премине в листата за
документално кино.
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Боряна Пунчева предложи, ако Стефан Белов и Катерина Ламбринова
отпаднат от Комисията по игрално кино, да преминат в листата за документално
кино.
Коста Биков подкрепи предложението на Антония Ковачева, като издигна
кандидатурата на Катерина Ламбринова за НХК по документално кино.
Боряна Пунчева подкрепи предложението на Коста Биков.
Михаил Мелтев предложи, поради постъпилите нови предложения като
кандидатури за Комисията по документално кино, гласуването за представител в
тази комисия да се прегласува отново и отделно от НХК за игрално кино.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ЧЛЕН НА НХК ПО ИГРАЛНО
КИНО:
За Геновева Димитрова – 5 /Иван Павлов, Антония Ковачева, Михаил
Мелтев, Коста Биков, Правда Кирова/
За Катерина Ламбринова – 1 /Боряна Пунчева/
За Стефан Белов – 2 /Георги Чолаков, Васил Банов/
За Филип Трифонов – 1 /Филип Трифонов/
„въздържали се” – 1 /Костадин Бонев/
„Не гласували“ - 4 /Илия Костов, Иван Ничев, Панайот Панайотов,
Геновева Димитрова/
„не гласувал“ на основание Раздел 3, чл.7, ал.2, т.4 от Правилник за
дейността на УС – 1 /Милко Лазаров/
Михаил Мелтев подложи на гласуване следния текст за решение:
За представител на СБФД в НХК по игрално кино се избира Геновева Димитрова.
Резервни членове в низходящ ред са: Стефан Белов, следван от Катерина
Ламбринова, Ф. Трифонов с еднакъв брой гласове.
„За”- 11 /Иван Павлов, Антония Ковачева, Костадин
Бонев, Боряна Пунчева, Правда Кирова, Коста Биков,
Георги
Чолаков,
Панайот
Панайотов,
Геновева
Димитрова, Филип Трифонов, Михаил Мелтев/
„въздържали се” – няма
„против” - няма
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"не гласували" - 3 /Илия Костов, Васил Банов, Иван
Ничев /
„не гласувал“ на основание Раздел 3, чл.7, ал.2, т.4 от
Правилник за дейността на УС – 1 /Милко Лазаров/
ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ В НХК ПО ДОКУМЕНТАЛНО
КИНО:
Михаил Мелтев обяви старта за гласуване за НХК по документално кино,
като уточни:
- до 12 часа на 24.03.2020 г. е предложена една кандидатура - Милена
Гетова.
- В хода на он лайн провеждането на заседанието се появява предложение
за две нови кандидатури за комисията по документално кино: на Стефан
Белов и Катерина Ламбринова.
В резултат на това окончателната листа с предложения за членове на НХК
по документално кино е както следва:
Милена Гетова
Стефан Белов
Катерина Ламбринова
Призова всеки, който не възнамерява да внася проект в НХК по
документално кино, да гласува.
РЕЗУЛТАТИ
ОТ
ГЛАСУВАНЕТО
ЗА
КОМИСИЯ
ПО
ДОКУМЕНТАЛНО КИНО
За Милена Гетова – 1 / Васил Банов/
За Стефан Белов - 2 /Геновева Димитрова, Антония Ковачева/
За Катерина Ламбринова - 5 /Иван Павлов, Правда Кирова, Коста Биков,
Панайот Панайотов, Георги Чолаков/
„не гласували” – 6 /Костадин Бонев, Михаил Мелтев, Иван Ничев, Илия
Костов, Боряна Пунчева, Филип Трифонов/
„не гласувал“ на основание Раздел 3, чл.7, ал.2, т.4 от Правилник за
дейността на УС – 1 /Милко Лазаров/
В резултат на проведеното гласуване за двете комисии и съобразно
приетото процедурно решение, Михаил Мелтев обяви и подложи на
гласуване решението по т.1 от дневния ред в неговата цялост, а именно:
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Управителният съвет определя за представител на СБФД в НХК по
игрално кино Геновева Димитрова и представител в НХК по документално
кино - Катерина Ламбринова, получили най-много гласове за съответната
позиция. Останалите кандидати се подреждат по низходящ ред както следва:
За НХК по игрално кино
1. Стефан Белов
2. Филип Трифонов
За НХК по документално кино:
1. Милена Гетова
Те са резервни кандидати, които УС определя да заместят
представителите на СБФД в НХК по игрално кино и в НХК по документално
кино, в случай на отвод от участие в комисиите на вече избраните
представители.
„За” - 10 /Костадин Бонев, Антония Ковачева,
Боряна Пунчева, Георги Чолаков, Иван Ничев, Коста
Биков, Илия Костов, Иван Павлов, Правда Кирова,
Панайот Панайотов/
„против” - няма
„въздържал се” – няма
„не гласувал” – 4 /Михаил Мелтев, Васил Банов,
Геновева Димитрова,Филип Трифонов/
„не гласувал“ на основание Раздел 3, чл.7, ал.2, т.4
от Правилник за дейността на УС – 1 /Милко Лазаров/
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Михаил Мелтев обобщи, направените предложения от членовете на УС до
12 ч. на 24.03.2020, както следва:
1.
Председателят на СБФД да проведе преговори и да сключи с АРТ
ФЕСТ ЕООД допълнително споразумение към договора за наем на Дом
на киното, при тези или други, по-благоприятни за Съюза условия, а
именно: (1) отсрочване на част от задължението за плащане на наемната
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цена - наемателят да заплаща най-малко 50% от дължимата месечна
наемна цена за периода, в който е в сила забраната за прожекции на
филми в кино салоните; (2) след отпадане на ограниченията, свързани с
извънредното положение поради епидемията от COVID – 19, наемателят
АРТ ФЕСТ ЕООД да заплати отсрочената част от наемната цена на равни
месечни вноски в срок до 1 година, считано от отпадането на
ограниченията.
ВАРИАНТ (Г. Чолаков): Председателят на СБФД да проведе преговори и да
сключи с АРТ ФЕСТ ЕООД допълнително споразумение към договора за наем на
Дом на киното, а именно:
а) до отпадане ограниченията наложени от Закона за мерките по време на
извънредно положение наемателят да заплаща [20] на сто от наемната цена.
б) след отпадане на ограниченията наложени от Закона за мерките по време
на извънредно положение наемателят да заплаща наемната цена с добавка от [80]
на сто от наемната цена в срока, за който наемната цена не е изплащана в пълен
размер.
Отсрочка на целия дължим наем до възобновяване на работата на Дома
на киното, заедно с план за постепенно разсрочено плащане на
дължимите за престоя наеми.
3.
Арт Фест да не плаща наем за времето когато Домът на киното не
работи поради мерките на извънредното положение.
2.

Предложи процедура на гласуване и даде старт за гласуване по втора точка
от дневния ред:
Процедура: Първо да се подложи на гласуване предложения проект за
решение в поканата за провеждане на дистанционното заседание. В случай, че то
не бъде прието да се пристъпи към гласуване на следващите предложения – от
най-близкото, към най-отдалеченото спрямо първоначалното предложение.
Начинът на гласуване да бъде като всеки един заяви съгласието/несъгласието си с
предложеното в поканата за заседанието решение по т.2 от дневния ред,
изпращайки съобщение с текст "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".
На основание проведеното гласуване Управителният съвет РЕШИ:
Председателят на СБФД да проведе преговори и да сключи с АРТ
ФЕСТ ЕООД допълнително споразумение към договора за наем на Дом на
киното, при тези или други, по-благоприятни за Съюза условия, а именно: (1)
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отсрочване на част от задължението за плащане на наемната цена наемателят да заплаща най-малко 50% от дължимата месечна наемна цена за
периода, в който е в сила забраната за прожекции на филми в кино салоните;
(2) след отпадане на ограниченията, свързани с извънредното положение
поради епидемията от COVID – 19, наемателят АРТ ФЕСТ ЕООД да заплати
отсрочената част от наемната цена на равни месечни вноски в срок до 1
година, считано от отпадането на ограниченията.
„За” – 13 /Иван Павлов, Иван Ничев, Боряна
Пунчева, Коста Биков, Костадин Бонев, Милко
Лазаров, Антония Ковачева, Геновева Димитрова,
Васил Банов, Илия Костов, Панайот Панайотов,
Правда Кирова, Михаил Мелтев/
„Против” - 1 /Георги Чолаков/
„Въздържали се” - няма
„не гласувал“ - 1 /Филип Трифонов/

ГЛ. СЕКРЕТАР: /п/
/Михаил Мелтев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/Милко Лазаров/
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