
ПРОТОКОЛ №2 

     от заседанието на УС на СБФД, състояло се на 27 юни 2019 г. 

 
ПРИСЪСТВАТ: 

 

От Управителния съвет: Иван Павлов, Стефан Илиев, Венелин Грамадски, 

Христо Ковачев, Людмила Дякова, Марта Миронска, Иван Иванов, Мариана 

Вълканова, Павла Раковска. 

 
С пълно мнозинство на присъстващите – 9 „за”, „въздържали се” – няма, 

„против” – няма, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: На основание чл.27 от 

Устава, Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци, с решение от 

заседанието си на 27.06.2019 г. свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на 

Съюза на 29.10.2019 г. /вторник/ от 9:00 ч. в Дома на киното – ул.”Екзарх Йосиф” 37, 

гр.София при следния дневен ред: 

 

1. Отчет за дейността на СБФД за периода декември 2018 г. – октомври 2019 г.  

2. Отчетен доклад на Контролната комисия на СБФД 

3. Разглеждане и приемане на отчета за приходите и разходите на СБФД за 2018  

4. Разглеждане и приемане на бюджета на СБФД за 2020 г. 

5. Избор на председател, Управителен съвет и Контролна комисия на СБФД. 

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29, ал.1 от Устава на 

СБФД, събранието ще се проведе в същия ден от 10:00 часа, на същото място и при 

същия дневен ред. 

С пълно мнозинство на присъстващите – 9 „за”, „въздържали се” – няма, 

„против” – няма, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Определя комисия в състав: 

Стефан Илиев, Иван Иванов, Венелин Грамадски и Христо Ковачев, която да пусне 

по пощата подготвените от администрацията на СБФД уведомителни писма до 

съюзните членове за Общото отчетно-изборно събрание и подпише протокол за това. 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:  

 

1. Утвърждава за членове на СБФД: 

- Кристина Янева, актриса – гилдия „Актьори” 

- Марина Янева, художник-сценограф – гилдия „Художници” 

- Самуил Ганчев Ганев, художник-сценограф – гилдия „Художници” 

- Севда Шишманова – гилдия „ПИТС” 

- Павел Веснаков, режисьор – гилдия „Режисьори”, при условие, че бъде приет 

от гилдия „Режисьори” 

- Димитър Сарджев, режисьор – гилдия „Режисьори”, при условие, че бъде 

приет от гилдия „Режисьори” 

2. Възстановява членството в СБФД на: 

1. Мария Владимирова Трайкова-Матеева, ас. режисьор – като асоцииран член 

в гилдия „Режисьори” 

2. Павел Поппандов, актьор – гилдия „Актьори” 


