
ПРОТОКОЛ №11 

     от заседанието на УС на СБФД, състояло се на 15 ноември 2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ:  

 

От Управителния съвет: Иван Павлов, Иван Терзиев, Христо Ковачев, 

Людмила Дякова, Божидар Манов, Мариана Вълканова, Георги Стоянов, Венелин 

Грамадски, Стефан Илиев, Павла Раковска 

 

Присъстват още: Васил Мареков – секретар по стопанските въпроси, 

Настимир Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Илия Костов – председател на 

Контролната комисия, Христо Христов – член на контролна комисия на СБФД 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Възлага на Васил Мареков да проведе 

предварителни разговори с наемателите на имотите, собственост на СБФД, 

намиращи се в блока на кинодейците, с цел да разбере какви са техните нагласи за 

увеличение на размера на наема и промяна на срока на договорите за наем.  

 

С пълно единодушие УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Препотвърждава 

решението на предишния състав на Управителния съвет от 9.01.2018 г. за продажба на 

лек автомобил „Фолксваген Пасат”, собственост на СБФД. Във връзка с изпълнение на 

решението: 

 

- да се пусне обява за продажба на лекия автомобил където е възможно 

- получените оферти да се доведат до знанието на членовете на Управителния 

съвет и Контролната комисия. 

 

С пълно единодушие УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: СБФД се 

противопоставя категорично на:  

- възможността телевизионните сериали да получават средства от държавната 

субсидия за филмопроизводство на голям екран  

- желанието на телевизионните продуценти да имат квота в художествените 

комисии и НСК при ИА „НФЦ”.  

Настоящото становище да се доведе до знанието на ИА „НФЦ” и Министерство 

на културата. 

 

С пълно единодушие УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Да се предложи 

Работната група по Закона за киното и Правилника за приложението му периодично да 

информира НСК при ИА „НФЦ”, Управителния съвет и Контролната комисия на СБФД 

за отделните етапи на работа по двата документа. 

 

С пълно единодушие УПРАВИТЕЛНЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Определя Стефан 

Илиев за представител на СБФД в Работната група по изменение на Закона за 

меценатството.  

 

С пълно единодушие /10 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Да се предложи на оператора Теодор Янев да 

бъде управител на „Спектър 92”ЕООД. 

 


