
Заседания на Управителния съвет на СБФД, 

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

 

ПРОТОКОЛ № 4 - 14.03.2017 г. 

 

 ПРИСЪСТВАТ:  

 

 От Управителния съвет: Иван Павлов, Васил Банов, Анна Петкова, Мариана 

Вълканова, Людмила Дякова, Божидар Манов, Александър Донев, Маргарит Николов, 

Христо Ковачев, Боряна Пунчева 

 Присъстват още: Илия Костов – председател на Контролната комисия, Васил 

Мареков – секретар по стопанските въпроси, Настимир Цачев – председател на гилдия 

„Анимация”, Айсидора Зайднер – председател на гилдия „Художници”, Росица Илиева 

– председател на гилдия „Монтаж” 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Да се съставят и подпишат протоколи за всички извършени до момента 

дейности от „Арт фест” ЕООД в Дома на киното съгласно приложение № 2 към 

договор между СБФД и „Арт фест” ЕООД от 30.12. 2012 г.  

Във връзка с предстоящото обсъждане на договора между СБФД и „Арт фест” 

ЕООД и с цел предварителното запознаване на Управителния съвет, да се изиска от 

„Арт фест” ЕООД справка за приходите и разходите на Дома на киното.  

Съгласно подписания между СБФД и „Арт фест” ЕООД договор от 30.12.2012 г. 

и т. 6 от приложение № 2 съгласно чл.9 (1)  от същия договор, задължение на „Арт 

фест” ЕООД е да монтира нови столове на стойност 52 430 лв.   

Във връзка с това Управителният съвет: 

- се съгласява с предложения проект на стойност 50 000 лв. за реновиране 

(обновяване) на столовете в Дома на киното, вместо да се правят нови, като се запази 

досега съществуващата бройка на столовете.  

- определя комисия в състав: Александър Донев, Айсидора Зайднер, Васил Банов, 

Иван Павлов и Настимир Цачев, която, съвместно с изпълнителите на проекта, да 

контролира и одобрява от страна на СБФД вида и качество на влаганите материали и 

изпълнението по обновяване на столовете в Дома на киното. 

- не възразява изпълнителите на проекта да проведат кампания за набиране на 

средства за реновиране (обновяване) на столовете в Дома на киното при условие, че 

кампанията не се провежда от името на СБФД. 
 


