ПРОТОКОЛ № 11
от заседанието на УС на СБФД, състояло се на 19.09.2017 г.
ПРИСЪСТВАТ:
От Управителния съвет: Иван Павлов, Людмила Дякова, Костадин Бонев,
Влади Киров, Христо Ковачев, Анна Петкова, Боряна Пунчева, Цветодар Марков,
Мариана Вълканова, Божидар Манов
Присъстват още: Васил Мареков – секретар по стопанските въпроси на СБФД,
Настимир Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Айсидора Зайднер –
председател на гилдия „Художници”, Христо Христов – член на Контролната
комисия при СБФД
РЕШЕНИЯ
1. С 9 гласа „за”, 1 – „против”(Цветодар Марков), „въздържали се” – няма: Да
се вземе отношение по така присъдените от Столична община награди за ярки
постижения в областта на културата за 2017 г., като се изрази писмено пред Столична
община становището на СБФД, че в областите „Кино” и „Критика и журналистика
в областта на културата отсъстват направените по-стойностни предложения.
2. Със 7 гласа „За”, 3 гласа „против” (Боряна Пунчева, Цветодар Марков и Анна
Петкова), „въздържали се” - няма: Да се предложи на Общото събрание да даде мандат
на Управителния съвет за започване на процедура по извършване на разпоредителни
действия с цел продажба на базата на СБФД в Лесидрен.
3. С 9 гласа „за”, 1 – „въздържал се” (Цветодар Марков), „против” - няма:
Приема за сведение:
- отчетът за приходите и разходите на СБФД за 2016 г. (приложен към
настоящия протокол) с приходно-разходна част 223 888 лв. /двеста двадесет и три
хиляди осемстотин осемдесет и осем/.
- бюджетът на СБФД за 2017 г. с приходно-разходна част 230 980 /двеста и
тридесет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева
- бюджетът на СБФД за 2018 г. с приходно-разходна част 240 900 /двеста и
четиридесет хиляди и деветстотин/ лева.
4. Да се разпратят на съюзните членове по имейл преди Общото събрание:
- отчетът за приходите и разходите на СБФД за 2016 г.
- бюджетите на СБФД за 2017 и 2018 г.
Същите материали да бъдат размножени в 30 екземпляра и да бъдат на
разположение на присъстващите по време на провеждане на Общото събрание.

