
Заседания на Управителния съвет на СБФД, 

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

 

ПРОТОКОЛ № 10 - 09.12.2016 г. 

 

 ПРИСЪСТВАТ: 

  

От Управителния съвет: Иван Павлов, Александър Донев, Костадин Бонев, Боряна 

Пунчева, Божидар Манов, Адела Пеева, Людмила Дякова, Васил Банов, Цветодар 

Марков, Мариана Вълканова, Анна Петкова, Маргарит Николов 

 Присъстват още: Айсидора Зайднер – председател на гилдия „Художници”, 

Настимир Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Цветан Недков – председател 

на гилдия „Оператори”, Росица Илиева – председател на гилдия „Монтаж”, Сергей 

Комитски – режисьор, Христо Ковачев – оператор,  Неда Станимирова – критик 

 

РЕШЕНИЯ 

 

1. Одобрява и утвърждава направеното от Неда Станимирова предложение за 

учредяване от нейно име на ежегодна награда за изявен млад кинокритик на името на 

покойния й съпруг Камен Тодоров в течение на десет години. Изражението на 

наградата е грамота и парична стойност в размер на 500 лева, осигурявани с лични 

средства на Неда Станимирова. Процедурата по определяне на ежегодния носител на 

Наградата в памет на Камен Тодоров да се изработи от гилдия “Кинокритика”.  

2. Отлага обсъждането на първа точка от настоящия дневен ред за следващо 

заседание на Управителния съвет, като всички направени до момента предложения от 

отделните гилдии в Съюза, отнасящи се до тарифата за минимални възнаграждения във 

филмопроизводството бъдат разпратени преди това на членовете на Управителния 

съвет по имейл. 

3. За членове на Филмова академия’2017 да бъдат поканени само онези, които 

са гласували за Филмова академия’2016, плюс носителите на награди от всички 

категории от началото на създаването на Филмова академия до момента.  Срок за 

заявяване на членство във Филмовата академия – до края на м.януари 2017 г. Това 

решение на Управителния съвет на СБФД да бъде съгласувано с председателите на 

асоциациите, подписали споразумението за Българската филмова академия.  

Секциите във Филмова академия гласуват и определят номинациите за 

наградите в отделните категории, а целият членски състав на Академията гласува и 

определя наградите във всички категории.  

Определя критерий за филми, които могат да кандидатстват за наградите на 

Филмова академия-2017: филми, произведени в периода 01.01.2016-31.12.2016 г., 

като при подаване на формуляра за кандидатстване продуцентът подписва 

декларация, че филмът, с който кандидатства е създаден в периода 01.01.2016 – 

31.12.2016 г. 

До 15-ти януари 2017 г. да се състои среща с асоциациите, подписали 

споразумението за Българската филмова академия, за да бъдат обсъдени с тях 

приетите от Управителния съвет решения относно провеждането на Българската 

филмова академия-2017. 



4. Да се изпрати писмо до Камен Балкански – директор на ИА 

„НФЦ”, представляващо прочетения от Цветодар Марков текст за писмо, 

като от предложения текст отпадане т. 4.  

Виж писмото: Писмо във връцка с фестивала „Златен Ритон” 

5. Утвърждава за членове на СБФД кандидатурите на: 

 - Любомир Христов – гилдия „Режисьори” 

 - Лора Ченакова – гилдия „ПИТС” 

 

 6. Възстановява членството в СБФД на следните творци: 

- Боян Папазов – гилдия „Драматурзи” 

- Янина Кашева – гилдия „Актьори” 

- Емилия Стоева – гилдия „Оператори” 

- Георги Николов – гилдия „Оператори” 

- Иван Богданов – гилдия „Анимация” 

- Андрей Цветков – гилдия „Анимация” 

- Боряна Семерджиева – гилдия „Художници” 

- Дориана Отто Кебеджиева – гилдия „Художници” 

- Галина Виденова – гилдия „Режисьори” 

- Любомир Йончев – гилдия „Режисьори” 

- Огнян Сурдолов – гилдия „Режисьори 

7. Отпуска безвъзмездна социална помощ на съюзният член Стефан Димитров 

Пеев – гилдия „Актьори” в размер на 150 /сто и петдесет лева/. 
 



 


