
Заседания на Управителния съвет на СБФД, 
избран на Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на 19.10.2016 г. 

 
ПРОТОКОЛ № 12 - 13.11.2017 г. 

  
ПРИСЪСТВАТ: 

  
От Управителния съвет: Иван Павлов, Васил Банов, Анна Петкова, Адела Пеева, 

Александър Донев, Христо Ковачев, Людмила Дякова, Боряна Пунчева, Божидар 
Манов, Цветодар Марков, Мариана Вълканова 

Присъстват още: Васил Мареков – секретар по стоп.въпроси на СБФД, Настимир 
Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Айсидора Зайднер – председател на гилдия 
„Художници”, Илия Костов – председател на Контролната комисия 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
1. Контролната комисия на СБФД да извърши преглед на финансовата 

документация на „Спектър 92” ЕООД за периода 2014-2017 г. включително и да даде 
пред Управителния съвет заключение за основателността и целесъобразността на 
извършените разходи. При становище на Контролната комисия за възникнала 
необходимост от извършване на финансова ревизия на „Спектър 92” и от външен 
независим одитор,  то такава да бъде направена. Срок за изпълнение на решението от 
Контролната комисия: 1 месец от датата на заседанието, или 13.12.2017 г. 

2. Не освобождава Иван Павлов от длъжността управител на „Спектър 92” ЕООД 
до изслушване на заключението на Контролната комисия на СБФД за основателността 
и целесъобразността на извършените разходи в периода 2014-2017 г. включително. 

3. Администрацията на СБФД да изготви, събере и разпространи по имейл до 
членовете на УС информация, въз основа на която да бъдат формирани конкретни 
предложения за присъждане на държавни отличия,  съдържаща следното: 

- Списък на юбилярите-членове на СБФД през 2017 г. 
- Списък на юбилярите-членове на СБФД през 2018 г. 
- Какви държавни отличия има в областта на културата и съответните нормативни 

документи за тях 
- Списък на членове на СБФД с какви държавни отличия са удостоявани 
 

 4. Да се предложи на Гилдия „Режисьори” и гилдия „ПИТС”  при СБФД да 
обсъдят съвместно с Българската асоциация на кинорежисьорите, Сдружението на 
филмовите и телевизионните режисьори, Асоциацията на филмовите продуценти и 
Асоциацията на българските филмови продуценти изработения от „Филмаутор” проект 
за договор между продуцент и режисьор за формиране на съвместно становище по така 
предложения договор, което впоследствие да се обсъди от УС на СБФД. Срок за 
изпълнение: 1 месец, или 13.12.2017 г. 
 5. Да не се дава положително становище на писмото от Министерство на 
културата /изх. № 04-13-45 от 31.10.2017 г./ във връзка с изпратеното от Министъра на 
икономиката Становище на Работна група, разработваща схема за предоставяне на 
финансови стимули за филмовата индустрия в Република България. 

Виж писмата: Писмо от Министерството на културата и Отговор на писмо до 
Министерството на културата 

 



6. Определя Комисия в състав: Александър Донев, Иван Павлов и Божидар 
Манов, която да проведе разговор  с управителя на ФС „Време” с цел уточняване на 
подробности по отправеното от ФС „Време” искане за предоставянето й за ползване на 
помещенията, намиращи се на бул. „Дондуков” № 67, трети полуетаж, стопанисвани от 
СБФД на основание Министерско постановление във връзка със създаването на нов 
канал „Българските филми в YouTube”. За получената информация да информират 
членовете на УС. 
 7. Отпуска безвъзмездна финансова помощ на Иван Терзиев в размер на 150 /сто 
и петдесет/ лева. 
 
 










































