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ДО: 

г-н Боил Банов
Министър

Министерство на културата на Република България

КОПИЕ ДО:

г-жа Мария Габриел 
Kомисар на ЕК с ресор Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж 

г-н Владислав Горанов
Министър

Министерство на финансите на Република България

Позиция на Асоциация на професионалните фотографи, 
Национална асоциация на професионалните сватбени фотографи и 
видеооператори и Асоциация на българските модни фотографи във 

връзка с обявяването на извънредно положение в Република България 
на 13.03.2020 г. и въздействието му върху фотографския бранш

 Уважаеми г-н Банов, 

 Изпращаме това писмо във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение 
в страната и наложените ограничения за провеждане на всякакви мероприятия и събирания на 
хора. Искаме да ви уведомим, че секторът на фотографите и операторите е блокиран и в момента 
работят само фоторепортерите и видеооператори, отразяващи националния щаб и случващите се 
събития. Всички останали професионални фотографи и видеооператори практически нямат въз-
можност да упражняват дейността си. Тежките обстоятелства, в които се намираме, поставят под 
въпрос физическото оцеляване на стотици фотографи и видеографи. Алармираме, че сегашната 
ситуация буквално заплашва от изчезване професионалистите, занимаващи се с фотографско зас-
немане на културни събития, корпоративни събития, сватби, лични празници, създаване на визии 
за реклама, мода. 
 
 Като част от културната общност на България, подкрепяме петицията, която направиха и 
предложиха организации на артисти, музиканти и изпълнители. Ние напълно сме съгласни с техни-
те предложения и добавяме и нашите. В този критичен момент за нашето оцеляване като творци, 
документалисти и личности, вярваме, че е изключително важно Министерство на културата да 
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вземе предвид положението на фотографския бранш и да аргументира пред българското прави-
телство и Европейската комисия нуждата от спешни мерки, които да спрат разрушаването му и да 
се намери подходящ начин за подпомагането ни. 

 

 Напомняме, че на 13.03.2020 г. ЕК одобри поисканата от датското правителство мярка от 13 
млн. евро за подкрепа на събития, отменени поради извънредната ситуация, свързана с разпрос-
транението на COVID-19. Вярваме, че Министерство на културата ще работи в тясно сътрудничест-
во с комисаря с ресор култура Мария Габриел, за да може страната ни да се възползва от всички 
мерки на ЕК в помощ за страните членки, както и от всички бъдещи мерки, които Комисията вече 
обсъжда като допълнителна подкрепа на културния сектор. 

 

 В тази връзка предлагаме следните конкретни мерки: 

 1.  Създаване на социален фонд за подпомагане на независимите български творци, артисти, 
фотографи и видеооператори, пряко засегнати от въвеждането на извънредната ситуация. 

 2.  Създаване на структурен фонд, който да гарантира устойчивостта на организациите от 
независимата творческа сцена, като подкрепя частично преките разходи за тяхното съ-
ществуване. 

 3.  Опрощаване или намаляване на плащането на осигуровки, данъци и вноски по кредити за 
кризисния период.

 4.  Съдействие за набавяне и закупуване на предпазни средства, маски и ръкавици за фото-
репортерите и видеографите, които работят ежедневно на първа линия. 

 Прилагаме резултати от наше независимо проучване с анкета за състоянието на фотограф-
ския бранш, което ще даде по-пълна картина на ситуацията в момента (виж приложените графики)

Оставаме на разположение за експертно мнение при разработката на варианти.

С уважение и в очакване на Вашия отговор, 

Лилия Йотова
Председател на Асоциацията на 
Професионалните Фотографи

София 1592, жк Дружба, бл. 94, 
ет. 1, ап. 1, тел. 0888 766 553
www.photographers.bg
office@photographers.bg

Петър Делийски
Председател на Национална 
Aсоциация на Професионалните 
Сватбени Фотографи и 
Видеооператори

София, жк Люлин 1, бл. 33, вх. Б 
тел. 0894575177
www.napsfv.com
napsfv@mail.bg

Алберт Барух
Председател на Асоциация на 
българските модни фотографи

София 1799, Търговски център 
РУМ Младост 2, ет. 2, №1
тел. 0888512014
www.bulgarianfashionphotograph
ersassociation.com
info@bfpa.info2 
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