
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ 

 

ГИЛДИЯ „КРИТИКА” 

 

 
РАЗДЕЛ І: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1: Гилдия „Критика” е самостоятелна професионално-творческа 

организация на филмовите критици към СБФД. Тя осъществява своята дейност в 

съответствие с Устава на Съюза на българските филмови дейци и на настоящия 

Правилник. 

 

Чл. 2: Гилдия „Критика” е колективен член на Международната организация на 

филмовите критици ФИПРЕССИ. 

 

Чл. 3: Организационните събрания на гилдия „Критика”, свързани с гласуване 

са легитимни при обикновено мнозинство на присъстващите (50% + 1 от всички 

членове) или при условията на т.нар. „намаляващ кворум”, т.е. един час след обявеното 

начало, събранието може да се проведе от присъстващите членове, ако те са не по-

малко от 30% от състава на гилдията, освен ако те не решат неговото отлагане и 

насрочване за друга дата.  

 

Чл. 4: Архивът, текущата документация и кореспонденция на гилдия „Критика” 

се съхраняват от Председателя или /по негова преценка/ в администрацията на СБФД. 

При смяна на Председателя, той предава архива и документацията на новоизбрания 

председател.  

 

 

РАЗДЕЛ ІІ: ФУНКЦИИ 

 

Чл. 5: Основната цел на гилдия „Критика” е да подкрепя и да отстоява 

професионалните, творческите и социални интереси на своите членове, включително и 

чрез правна и синдикална защита. 

 

Чл. 6: Гилдия „Критика” утвърждава ценностите на колегиалност, приемстве-

ност и взаимно уважение сред своите членове.  

 

Чл. 7: Гилдия „Критика” участва равнопоставено с другите гилдии в ръковод-

ните органи на СБФД. Представителите на гилдията в Управителния съвет на СБФД 

имат задължението да внасят във висшия ръководен орган въпроси от всякакъв 

характер, възникващи в текущата практика и засягащи интересите на членовете на 

гилдията и на съюза.  

 

Чл. 8: Гилдия „Критика” може да участва със свои представители в изработване-

то на становища на проекти за закони и подзаконови актове, свързани с филмовата 

индустрия. 

 

Чл. 9: Гилдия „Критика” може да установява контакти и членство в междуна-

родни организации със сходна дейност. 



 

Чл.10: Гилдия „Критика” може да връчва свои професионални награди на 

събития, провеждани в България според установения ред. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 11: Членството в гилдия „Критика” е доброволно. Членове на гилдията 

могат да бъдат активно работещи филмови критици и изследователи в областта на 

кинознанието, които упражняват професията в специализирани или други периодични 

издания, в електронни медии, в научни или образователни звена, или на свободна 

практика в други подобни институции в България или в чужбина.  

 

Чл. 12: Членовете на гилдия „Критика” признават и спазват изискванията на 

настоящия Правилник и на Устава на СБФД и потвърждават своето членство като 

участват редовно в организационните и други прояви на гилдията и заплащат 

определения членски внос.  

 

Чл. 13: Кандидатите за членство в гилдия „Критика” подават писмено заявление 

по образец до Председателя на гилдията, кратка автобиография, съдържаща 

творческите им приноси, списък с публикациите на кандидата. Документите се подават 

в администрацията на СБФД. Всяка кандидатура се обсъжда на легитимно общо 

събрание на гилдия „Критика” по смисъла на чл. 3 от настоящия Правилник. 

Гласуването е явно. За приети се признават кандидатите, получили обикновено 

мнозинство (50% + 1 гласа) от присъстващите на събранието членове.  

 

Чл. 14: Решенията за приемане на нови членове на гилдия „Критика” се 

утвърждават от Управителния съвет на СБФД, съгласно чл.14, ал.2 от Устава на СБФД.  

 

Чл. 15: Гилдия „Критика” може да налага наказания на свои членове, които 

нарушават разпоредбите на Правилника или на Устава на СБФД или уронват престижа 

и доброто име на гилдия „Критика” или на СБФД, съобразно чл. 17 от Устава на СБФД, 

а именно: 

- обръщане на внимание; 

- предупреждение за изключване. 

 

Чл.16: Общото събрание на гилдия „Критика” може да направи мотивирано 

предложение до Управителния съвет на СБФД за изключване на провинил се член. 

Решението се взема от УС на СБФД. То може да се обжалва пред Контролната комисия 

към СБФД.  

 

  РАЗДЕЛ ІV: РЪКОВОДСТВО НА ГИЛДИЯТА 

 

Чл. 17: Общото събрание на гилдия „Критика” избира ръководство от 5 /петима/ 

души в състав: Председател, секретар и трима членове. Изборът е явен, по вишегласие 

измежду направените предложения. Събранието избира председател от състава на 

избраното ръководство с явно гласуване. 

 

Чл. 18: Председателят и ръководството на гилдията се избират с мандат от 3  

(три) години паралелно с избора на Управителен съвет и Председател на СБФД. 



Председателят и членовете на ръководството могат да бъдат избирани най-много за два 

последователни мандата. 

 

Чл. 19: Изборът на Председател и ръководство се извършва с обикновено 

мнозинство от легитимно общо събрание на гилдия „Критика” по смисъла на чл. 3 от 

Правилника.  

 

Чл. 20: Ръководството се отчита пред Общото събрание на гилдия „Критика” 

поне 1 (един) път годишно на редовно организационно събрание. Ако такова не бъде 

насрочено в уставния срок, то може да бъде свикано по искане на поне 30% от 

членовете на гилдията, определено и разгласено с определен дневен ред, място и час на 

провеждане поне 14 дни преди насрочената дата.  

 

Чл. 21: Председателят или член на ръководството могат да бъдат сменяни преди 

изтичане на мандата им на Общо събрание, насрочено по условията на предходния чл. 

19.  

Чл. 22: Ръководството на гилдия „Критика” решава своевременно всички 

възникнали проблеми пред гилдия „Критика” или на отделни негови членове, освен ако 

конкретните въпроси не изискват свикването на нарочно общо събрание. 

 

 

  РАЗДЕЛ V: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 23: Настоящият Правилник е приет от Общото събрание на гилдия 

„Критика”, проведено на 13 април 2018 г. Той може да се допълва или променя на 

Общо събрание, свикано по условията на чл. 3.  

 

Чл. 24: Неуредените от Правилника на гилдията въпроси  се решават от нейното 

Общо събрание с обикновено мнозинство. 

 

 


