
Заседания на Управителния съвет на СБФД, 

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

 

ПРОТОКОЛ № 10 - 19.07.2017 г. 

  

ПРИСЪСТВАТ:  
  

От Управителния съвет: Иван Павлов, Васил Михайлов, Александър Донев, Анна 

Петкова, Васил Банов, Христо Ковачев, Маргарит Николов, Костадин Бонев, Влади 

Киров, Мариана Вълканова, Людмила Дякова, Цветодар Марков, Боряна Пунчева, 

Адела Пеева 

 Присъстват още: Васил Мареков – секретар по стопанските въпроси, Ярослав 

Ячев – член на Контролната комисия, Айсидора Зайднер – председател на гилдия 

„Художници”, Настимир Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Олга Маркова – 

член на СБФД, Венелин Грамадски-член на СБФД, Михаил Мелтев – член на СБФД, 

Цветан Драгнев – реж. на филма „Пустиняци” 

 

РЕШЕНИЯ 

 

1. Да се изпрати писмо до Сметната палата във  връзка с договора за наем  за 

недвижим имот, собственост на СБФД,  находящ се в сградата на Сметната палата -

гр.София , ул. Екзарх Йосиф №37.  

Виж писмото: Писмо до Сметна палата 

 

2. Да се възложи на независима авторитетна юридическа кантора извършването 

на правен анализ по приложен списък на: 

- Документите за собственост с цел установяване на възможните правни решения, 

които биха могли да произтекат от тях. 

- Сключените за наем договори, за да се установи правната им издържаност и 

съдържащите се в тях потенциални възможности за предоговаряне на наемните условия 

с цел завишаване приходите  на СБФД 

 

Заданието за възлагане на услугата на юридическата кантора да се формулира от 

Александър Донев. Формулировката да бъде разпратена по имейл до членовете на 

Управителния съвет за одобрение. 

 

3. Работна група в състав: Иван Павлов, Александър Донев, Костадин Бонев и 

Боряна Пунчева да изработи предложения за промени и допълнения в Закона за 

филмовата индустрия, както и бележки по предложените вече промени и допълнения, 

публикувани на сайта за Обществени консултации на Министерския съвет.  

 Изработените от Работната група предложения и бележки по промените на 

Закона за филмовата индустрия да бъдат огледани и окончателно редактирани от 

юрист, след което да се внесат пред съответните институции като становище на и от 

името на целия Съюз. 

 4. Отпуска безвъзмездна финансова помощ на Надежда Тержуманова – член на 

СБФД, гилдия „Актьори” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 

 5. Утвърждава за членове на СБФД, както следва: 

 

Гилдия „Режисьори” 

 - Антони Иванов Цонев  



 

Гилдия “Актьори” 

 - Силвия Николаева Станоева 

- Китодар Тодоров 

 

Гилдия “Монтаж” 

 - Тодор Кузманов Велев 

 - Руслан Божидаров Грудев 

 - Дейвид Жулиенов Вакрилов 

 

Гилдия „Композитори и звукорежисьори”  

 - акад. проф. Емил Янев 

 - Мария Александрова Михайлова 

 - Роман Пламенов Михайлов 

 

Гилдия „Оператори” 

 - Венцислав Лъчезаров Ценков  

 

Гилдия „Анимация”  

 - Димитър Илиев Димитров  

 - Силвия Николова Иванова 

 

Гилдия „Драматурзи” 

 - Васко Милков Мавриков 

 - Елица Димитрова Гоцева 

 - Александър Мануилов 

 

Гилдия „Критика” 

 - Слава Янакиева  

 

 6. Възстановява членството в СБФД на следните творци: 

 

Гилдия „Композитори и звукорежисьори” 

 - Константин Стефанов Хаджиев  

 - Румянка Тодорова Плугчиева-Григориева 

 

Гилдия „Режисьори” 

 - Владимир Николов Ангелов 

 - Юлия Кънчева Кънчева 

 - Силвия Пешева Пешева  

 

Гилдия „ПИТС” 

 - Боян Димитров Коларов 

 

Гилдия „Оператори” 

 - Венко Каблешков 

 - Георги Богданов Богданов  

 - Борис Борисов Мисирков  

 - Любомир Станиславов Брестнички  



 


