
Заседания на Управителния съвет на СБФД, 

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

 

ПРОТОКОЛ № 9 -  29.06.2017 г. 

 

ПРИСЪСТВАЛИ: 

 

От Управителния съвет: Иван Павлов, Александър Донев, Анна Петкова, Васил 

Банов, Христо Ковачев, Маргарит Николов, Влади Киров, Мариана Вълканова, 

Людмила Дякова, Боряна Пунчева, Божидар Манов 

 Присъстват още: Васил Мареков – секретар по стопанските въпроси, Христо 

Христов – член на Контролната комисия, Айсидора Зайднер – председател на гилдия 

„Художници”, Настимир Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Иван Иванов – 

член на СБФД, Анна Харалампиева – член на СБФД 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 1. Подкрепи внасянето на писмо в Комисията по култура при Народното 

събрание и Министерство на културата, а името на организации във 

филмопроизводството: 

 Виж писмото: Писмо НС-Комисия култура 

   

2. Свиква годишно Общо събрание на Съюза на 25.09.2017 г. /понеделник/ от 900 

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

- Отчет за дейността на СБФД за периода 19.10.2016 – 25.09.2017 г.  

- Утвърждаване на отчета за приходите и разходите на СБФД за 2016 г.  

- Утвърждаване на бюджета на СБФД за 2017 г. и 2018 г.  

- Вземане на решение за разпоредителни действия с недвижимо имущество на 

СБФД  

- Обсъждане на идеи за бъдещи промени в Устава на СБФД 

- Обсъждане на идеи за промяна на Закона за филмовата индустрия  

- Разни  

 

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 1000 часа, на същото място и при 

същия дневен ред. 

 

 4. Възлага на Анна Петкова - член на Управителния съвет и Христо Христов – 

член на Контролната комисия да удостоверят изпращането на съобщението по пощата 

до съюзните членове за провеждане на Общото събрание на СБФД. 

 

5. На основание раздел VI , т. 13 (3) от Учредителния акт-устав на „Спектър 92” 

ЕООД, действащ като Общо събрание на дружеството: Приема Годишният финансов 

отчет на дружество „Спектър 92” ЕООД за 2016 г. както следва: 

- Справка за предприятието през 2016 г.; 

- Справка за група предприятия през 2016 г.; 

- Счетоводен баланс към 31.12.2016  г.; 

- Отчет за приходите и разходите за 2016 г.; 

- Отчет за собствения капитал за 2016 г.; 

- Отчет за паричните потоци за 2016 г.; 



- Справка за вземанията и задълженията към 31.12.2016 г. 

6. На основание чл. 8 от Устройственият акт от 18.02.2002 г. на дружество 

„Филмова къща – Лесидрен” ЕООД, както и на основание чл. 8 от Учредителния акт от 

25.06.1998 г. на дружество „Филмова къща – Лесидрен” ЕООД,  действащ като Общо 

събрание на дружеството: Приема Годишния финансов отчет на Филмова къща – 

Лесидрен ЕООД за 2016 г. както следва: 

- Справка за предприятието за 2016 г.; 

- Справка за група предприятия за 2016 г.; 

- Счетоводен баланс към 31.12.2016 г. 

- Отчет за приходите и разходите за 2016 г. 

 

Дружеството не извършва дейност за 2016 г. 

 

7. Да се поканят гилдиите при СБФД, които не са внесли в администрацията на 

Съюза своите предложения за промени в тарифата за минималните възнаграждения на 

творческите професии в областта на филмопроизводството, да сторят това. До момента 

предложения са дадени от гилдиите: „Оператори”, „Режисьори”, „Анимация”, 

„Художници”. 

 







 


