
ПРОТОКОЛ № 3 

от заседанието на УС на СБФД, състояло се на 09.02.2018 г. 

 

 ПРИСЪСТВАТ: 

 

 От Управителния съвет: Иван Павлов, Влади Киров, Людмила Дякова, Христо 

Ковачев, Васил Михайлов, Адела Пеева, Анна Петкова, Александър Донев, Божидар 

Манов, Васил Банов, Цветодар Марков, Боряна Пунчева 

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

Илия Костов – председател на Контролната комисия на СБФД  

 

РЕШЕНИЯ 

 

1. На основание чл.27 от Устава, Управителният съвет на Съюза на 

българските филмови дейци, с решение от заседанието си на 09.02.2018 г. свиква 

Извънредно Общо събрание на Съюза на 31.03.2018 г. /събота/ от 9
30

 ч. в Дома на 

киното – ул.”Екзарх Йосиф” 37, гр.София при следния дневен ред: 

- Освобождаване на Председателя на СБФД 

- Избор на нов председател на СБФД 

- Освобождаване на членове на Управителния съвет на СБФД 

- Избор на нови членове на Управителния съвет 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
30

 часа, на същото място и при 

същия дневен ред. 

Възлага се на Анна Петкова и Христо Христов да удостоверят с протокол 

изпращането по пощата на съобщението до съюзните членове за провеждане на 

Извънредното общо събрание на СБФД. 

2. Да не се присъжда Награда на СБФД на тазгодишното издание на фестивала 

„София филм фест” поради необходимост от по-задълбочено обсъждане за: включване 

на наградата в регламента на фестивала; определяне за какъв филм ще се присъжда 

наградата; в коя от програмите на фестивала ще се присъжда и др. 

3. Със „за” – 11, „против” – 1 /Боряна Пунчева/ , „въздържали се” – няма: Да се 

изпрати писмо до всички асоциации в областта на киното с предложение за съвместно 

определяне на дата за провеждане на съвместна среща по въпроси, свързани с 

Българската филмова академия, като: 

- да се подпише ново споразумение между асоциациите и СБФД за Българската 

филмова академия, като всяка една от организациите конкретизира в какво ще се 

изразява участието й в академията 

- изработване на нов статут на Академията  

- ще се провежда ли Филмова академия 2018 г.  

На срещата да се поканят да присъстват председателите на асоциациите или 

оторизирани от тях представители. 

 


