Заседания на Управителния съвет на СБФД,
избран на Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на 19.10.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 9 – 01.11.2016 г.
ПРИСЪСТВАТ:
От Управителния съвет: Иван Павлов, Маргарит Николов, Анна Петкова,
Цветодар Марков, Божидар Манов, Васил Банов, Александър Донев, Людмила Дякова,
Костадин Бонев, Мариана Вълканова, Васил Михайлов
Присъстват още: Сергей Комитски – член на гилдия „Режисьори”при СБФД,
Христо Ковачев – член на ръководството на гилдия „Оператори”, Цветан Недков –
председател на гилдия „Оператори”, Айсидора Зайднер – председател на гилдия
„Художници”, Настимир Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Росица Илиева –
председател на гилдия „Монтаж”
РЕШЕНИЯ:
1. Във връзка с получения на Отчетно-изборното събрание на СБФД, състояло се
на 19.10.2016 г. балотаж при гласуването за определяне на състав на Управителния
съвет свиква Извънредно общо събрание на Съюза на 17.01.2017 г. /вторник/ от 9.00 ч.
в Дома на киното на основание чл.27 от Устава, при дневен ред:
- Провеждане на избор за допълване състава на Управителния съвет на СБФД,
избран на Общо отчетно-изборно събрание на Съюза, състояло се на 19.10.2016 г.
- Разни
Настоящото решение да се обнародва в Държавен вестник и доведе до знанието
на членовете на СБФД.
2. Да се направи обсъждане от всички гилдии при СБФД на действащата до
момента Тарифа за минималните възнаграждения на основните и спомагателни
творчески кадри при производството на аудиовизуални произведения, субсидирани от
държавата чрез Националния филмов център. Въз основа на това гилдиите да направят
предложения за промяната на Тарифата, които да се обсъдят в Управителен съвет.
3. Определя Работна група в състав: Божидар Манов, Костадин Бонев и
Александър Донев, която, въз основа на направени от гилдиите предложения, да
подготви Проект за изменения и допълнения на действащите до момента Правила на
Филмовата академия
Обобщение на засегнатите въпроси по време на дискусията:
1. Необходимост от обсъждане и приемане на Правилник за дейността на
Управителния съвет
2. Намиране форма за спазване на минималните възнаграждения на основните и
спомагателни творчески кадри при производството на аудиовизуални произведения от
НФЦ, частните продуценти и телевизии. Да се проучи опитът на Румъния и Чехия в
тази посока.
3. Необходимост от промяна на условията за прием на членове в СБФД
4. Необходимост от промяна на Устава на СБФД относно броя на
възстановяване на членството на един и същи отпаднал съюзен член.
5. Необходимост от решение на проблема със стопанисването на базата в
Лесидрен. За тази цел да се:

- Определи форма за водене на преговори с потенциално заинтересовани лица
без ограничения.
- Формира Становище до предстоящото Общо събрание на СБФД /17.01.2017 г./
на база проучване чрез:
- Предложение до МОН, Министерство на труда и социалните грижи, и други
институции за съвместно стопанисване на базата
- Консултация с Агенция за недвижими имоти за интересите, които би могла да
предизвика базата в Лесидрен
6. Необходимост от ревизиране договорите за наем с „Лидл” и „Арт фест” ЕООД
за Дома на киното в посока увеличаване размера на наема, имайки предвид
тенденцията за растеж на наемните цени на имоти в централната градска зона.

