
Заседания на Управителния съвет на СБФД, 

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

 

ПРОТОКОЛ № 8 - 29.05.2017 г. 

  

ПРИСЪСТВАТ:  
  

От Управителния съвет: Иван Павлов, Васил Михайлов, Анна Петкова, Боряна 

Пунчева, Цветодар Марков, Васил Банов, Александър Донев, Людмила Дякова, Адела 

Пеева, Мариана Вълканова, Божидар Манов, Христо Ковачев 

 Присъстват още: Васил Мареков – секретар по стопанските въпроси на СБФД, 

Илия Костов – председател на Контролната комисия, Айсидора Зайднер – председател 

на гилдия „Художници”, Настимир Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Лилия 

Тонева – член на ръководството на гилдия „Монтаж” 

 

РЕШЕНИЯ 

 

1. Контролната комисия на СБФД да разгледа и излезе със становище пред 

Управителния съвет по двата документа: Констатациите на Работната група относно 

сключените договори за наем за имоти, собственост на СБФД и отговорът на 

ръководството на Съюза във връзка с тези констатации, в срок не по-късно от 20 юни 

2017 г. 

2. Протоколите от заседанията на Управителния съвет на хартиен носител да се 

подписват от всички присъствали на съответното заседание, като се отразяват: 

- дневния ред на заседанието 

- присъстващите на заседанието поименно 

- окончателните формулировки за гласуване на решения   

- поименно как е гласувал всеки един член на Управителния съвет за съответното 

решение, ако има различия при гласуването 

- Дискусията от заседанието да се съхранява на електронен носител. 

3. Управителният съвет взима решения относно договорите за наем, като ги 

разглежда клауза по клауза. 

4. Да се проведат срещи с всички наематели за актуализиране на размера на наемите 

до края на м. юни 2017 г. На тези срещи да присъстват от страна на СБФД 3-ма души: 

Председателят на СБФД, 1 от членовете на Управителния съвет и 1 от членовете на 

сформираната Работна група относно сключените договори за наем за имоти, 

собственост на СБФД. 

5. Членовете на Управителния съвет да направят до края на м. юни 2017 г. писмени 

предложения за изработване на нов Правилник за дейността си и да ги предоставят в 

администрацията на СБФД. С обобщените предложения да бъдат предварително 

запознати всички членове на Управителния съвет, след което на заседание да бъде 

утвърден новият Правилник.  Във връзка с горното да се разпрати по електронната 

поща до членовете на Управителния съвет съществуващият стар Правилник, който да 

послужи за основа на предложенията. 

6.  До края на м. юни 2017 г. да се насрочи дата за провеждане на Общо събрание на 

СБФД и определи дневния ред за протичането му. 

7. Да не се провежда втори тур за присъжданата от Филмова академия Награда за 

цялостно творчество. Тя да се определя при гласуването на първи тур по вишегласие. 

Ако в резултат на гласуването кандидатури получат равен брой гласове, носителят на 

наградата се определя в зависимост от това на колко 1-ви места е посочен. 


