26 Юни 2007 г.
На 25 юни 2007 г. беше проведено Общото отчетно-изборно събрание на
Съюза на артистите в България. С положителен вот и категорично
мнозинство делегатите от цялата страна подкрепиха кандидатурата на
досегашния председател на САБ. Той беше единственият кандидат,
представил своя реално постижима платформа за дейността на Съюза на
артистите през следващия мандат в определения срок. В мандатната му
концепция като основни приоритети бяха залегнали издигането
авторитета на САБ в национален и международен план, солидарност и
колегиалност в работата на САБ при зачитане интересите на всички
професионални гилдии, финансовата стабилност, дисциплина и
отговорност, обоснованост на решенията и прозрачност в управлението и
работата на САБ като цяло и др. С нееднократни аплодисменти на
одобрение бе приет отчета му за дейността на организацията през
последните две години, подкрепен и с отчета на Контролната комисия,
както и вижданията му за развитието й.
Общото събрание прие и решение за изменения в устава на САБ
управляващите органи да имат тригодишен, вместо досегашния
двегодишен мандат, както и ръководството да започне воденето на
преговори за включване на организацията към Конфедерацията на
независимите синдикати в България. За Председатели на гилдии бяха
избрани Валентин Танев – гилдия на актьорите, Румяна Николова –
гилдия на театроведите, Соня Ботева – гилдия на куклените актьори,
Недялко Делчев – на новоучредената режисьорска гилдия, Любомир
Савов – гилдия на вариететните артисти, Красимира Железарова –
гилдия на техническия и административния персонал, Борис Чернев –
гилдия на актьорите, работещи в дублажа, Тодор Пиронков – гилдия на
цирковите артисти, Таисия Янбастиева – гилдия на преподавателите.
Освен тях в УС на САБ влизат и Спас Спасов, певицата Мария Илиева,
която отскоро е член на САБ, Александър Балкански, Диана Найденова,
Гълъб Бочуков, Мария Банова, Татяна Захова и Николай Йорданов.
Христо Мутафчиев призова за активност от страна на гилдиите и
дружествата за да има реален резултат при преговорите с Държавните и
Общински структури. Бяха поставени проблеми свързани със
заплащането на техническия и административния персонал, за
категоризирането на труда и др.

