
ПРОТОКОЛ №7 

     от заседанието на УС на СБФД, състояло се на 25 май 2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: 

 

От Управителния съвет: Иван Павлов, Людмила Дякова, Стефан Илиев, 

Павла Раковска, Венелин Грамадски, Стойчо Шишков, Марта Миронска, Мариана 

Вълканова, Георги Стоянов 
 

Присъстват още: Христо Христов – член на Контролната комисия, Настимир 

Цачев – председател на гилдия „Анимация”, Васил Мареков – секретар по 

стопанските въпроси на СБФД 

 

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Контролната комисия на СБФД да даде 

своето становище във връзка с необходимостта от бъдещото съществуване на 

дружеството „Филмова къща-Лесидрен” ЕООД, собственост на Съюза, като 

предварително се запознае с документацията му: учредителен акт и годишни 

финансови отчети. 

 

Управителният съвет реши: Отлага решаването на въпроса с избор на 

управител на „Спектър 92”ЕООД 

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Да се състои среща-разговор на УС с 

управителя на „Арт фест” ЕООД – Стефан Китанов във връзка с актуализиране на 

договора за наем за Дома на киното. По възможност срещата да се състои в периода 25 

- 31 май т.г. Във връзка с това членовете на Контролната комисия и на Управителния 

съвет да оформят предварително свое становище като се запознаят с инвестиционната 

програма към Договора за наем и финансовите отчети на „Арт фест” за реализацията й. 

 

С пълно мнозинство – 8 „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 1 /Палва 

Раковска/ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: На основание чл. 23, ал.1 от Устава на 

СБФД и изготвената въз основа на счетоводната документация справка утвърждава 

поименен списък на отпадналите от членство в СБФД съюзни членове, който е 

неразделна част от настоящия протокол. Общо отпаднали членове - 312, от тях:  

 

- от гилдия „Режисьори” – 41 

- от гилдия „Актьори” – 45 

- от гилдия „Анимация” – 40 

- от гилдия „Драматурзи” – 19 

- от гилдия „Художници” – 19 

- от гилдия „Критика” – 25 

- от гилдия „Монтаж” – 20 

- от гилдия „Оператори” – 50 

- от гилдия „ПИТС” – 17 

- от гилдия „Композитори и звукорежисьори” - 36  

 

Отпадналите от членство имат право да възстановят членството си на основание 

и при условията на чл.23, ал.2 от Устава на СБФД. 

 


