
Заседания на Управителния съвет на СБФД, 

избран на Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на 19.10.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 – 09.01.2018 г. 

 ПРИСЪСТВАТ: 

 От Управителния съвет: Иван Павлов, Адела Пеева, Христо Ковачев, Божидар 

Манов, Людмила Дякова, Александър Донев, Цветодар Марков, Костадин Бонев, Анна 

Петкова, Боряна Пунчева, Мариана Вълканова, Влади Киров 

 Присъстват още: Васил Мареков – секретар по стопанските въпроси на СБФД, 

Настимир Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Айсидора Зайднер – 

председател на гилдия „Художници”, Диана Андреева – председател на гилдия 

„ПИТС”, Владимир Лекарски и Стойчо Шишков – членове на Контролната комисия на 

СБФД, Гергана Дончева – служител в СБФД 

РЕШЕНИЯ 

1. Контролната комисия на СБФД да завърши анализа си за дейността на 

„Спектър 92” ЕООД и да направи доклада си публичен до всички асоциации, 

подписали споразумението за Филмова академия. Срок 19.01.2018 г.  

2. Решенията от заседанията на Управителния съвет да се качват на сайта на 

СБФД след подписването на протоколите от членовете на УС, присъствали на 

заседанието. 

3. Да се поиска становището на всички асоциации, подписали споразумението за 

Българска филмова академия, потвърждават ли в бъдеще желанието си за участие в нея 

и в какво ще се изразява то. Срок за получаване на отговор от асоциациите: края на м. 

януари 2018 г.  

4. Освобождава Стойчо Шишков от заплащане на наем за ползвания от него имот, 

собственост на СБФД, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост І”, бл.11, ап.69 до края на 

2018 г., считано със задна дата – 01.06.2017 г. 

5. Да се продаде лек автомобил „Флксваген Пасат”, собственост на СБФД. Със 

средствата от продажбата на автомобила да се създаде социален фонд за отпускане на 

социални помощи на съюзни членове, нуждаещи се от специално лечение. 

6. Отлага се взимането на решение за начинът на определяне на наградата на 

СБФД на фестивали 

7. Дава съгласие да се прекрати договора за наем с Армеец”АД и да се сключи 

договор за наем с „Маклер 03” ЕООД за магазин № 6 в съюзния блок № 76, находящ се 

на бул. „Гоце Делчев” 31 при месечен наем 880 /осемстотин и осемдесет/ лева на месец 

със срок до края на 2018 г.  



8. Дава съгласие да се подпише с наемателя Ивайло Лозанов анекс към договора 

за наем за ползваният от него имот на СБФД, ап. № 29, находящ се в гр. София, ул. 

„Елемаг” 19, бл.309, със следните параметри: 

- месечен наем 550 /петстотин и петдесет/ лева с ДДС  

- срок на действие 1 /една/ година: от 01.02.2018 г. до 01.02.2019 г. 

 

9. Подкрепя становището на НСК за индивидуална схема на финансиране на 

филмопроизводството. В бъдеще представителите на СБФД в НСК да информират 

членовете на Управителния съвет за насрочените заседания на НСК и дневния ред, по 

който ще се провеждат, за да може да се формира становище на Управителния съвет по 

обсъжданите в НСК въпроси. 

10. Утвърди за членове на СБФД следните кандидатури, приети от гилдиите: 

Гилдия „Режисьори” : Людмила Петрова Живкова-Балашикова 

Гилдия „Драматурзи”: Найден Николаев Йотов  

Гилдия „Критика”: Йошико Минекава 

Гилдия „ПИТС”: Мария Тодорова Пищалова-Владова, Александър Петров Недялков, 

Боряна Нейкова 

 Художници: Дора Николова Битау, Надежда Христова Илиева 

Възстановява членството в СБФД на Виолета Цанкова Петрова – гилдия „Художници”. 

11. Отпуска по 150 /сто и петдесет/ лева безвъзмездна финансова помощ на 

следните членове на СБФД: 

 - Магдалена Караманова – гилдия „Художници” 

 - Снежинка Кирилова Янкова – гилдия „Анимация” 

 - Иван Терзиев – гилдия „Режисьори” 

 - Ангелина Константинова – гилдия „ПИТС” 

 - Ана Крумова Маркова – гилдия „Художници” 

 - Васил Димитров Георгиев – гилдия „Актьори” 

 - Иван Младенов – гилдия „Режисьори” 

 

 

 

 


