
 

 

Доклад 
На контролния съвет на ДКУППЗ “ПРОФОН” 

 
За отчетен период  01.01.2017 година – 31.12.2017 година 

 
Контролния съвет е избран от ОС, състояло се на 04.11.2015 г. за мандат от 3 години. Състои 
се от 3 члена. 
Мега Музика ООД – представител Дора Блек-Хемплер – председател на КС  
Данаил Милев – изпълнител 
Мюзик Клиник Рекърдс ООД – представител Антони Рикев 
КС работи съгласно раздел III, чл.32 от Устава на „Профон“. 
Контролната дейност се осъществява чрез редовно присъствие на поне един от членовете 
на КС на заседанията на УС и чрез контролиране на неприсъствено взетите решения, ако 
има такива.  
През 2017 г. не е имало неприсъствено взети решения. 
По този начин КС е упражнявал редовно контролните си функции вменени му чрез чл. 32 от 
Устава на „Профон“. 
Отделно от заседанията на УС, през календарната 2017 г. КС е провел 1 отделно заседание, 
на което са разгледани протоколите от заседанията на УС, присъствените форми и отчетите 
за оперативната дейност на ИД.  
След редовно наблюдение на работата на УС и преглеждане на документацията и 
годишните отчети на дружеството, КС установи следното: 
 
Управлението на дружеството се осъществява съгласно устава, принципите и стратегиите 
гласувани от ОС и УС. 
Постигнатите резултати, както и движението на поставените задачи се докладват от ИД и 
наблюдават от УС на всяко заседание на управителния съвет. 
Приходите и разходите се докладват на всяко тримесечие в сравнителни таблиц. УС има 
поглед върху движението на разходите спрямо бюджета, така както и изпълнението на 
приходната част спрямо поставените цели. 
През 2017 година в приходмната част се наблюдава ръст, а в разходната част няма 
отклонения от бюджетираните разходи. 
 
1.Административна дейност на дружеството. 
 
„Профон“ осъществява дейността си на основание ЗЮЛНЦ и чл. 40 от ЗАПСП. 
Дружеството представлява и защитава интересите на две категории правоносители – 
продуценти на звукозаписи и музикални видеозаписи съгласно чл. 85 - 90 от ЗАПСП и артисти-
изпълнители на музикални произведения съгласно чл. 76-77 от ЗАПСП.  
 
Органи на Дружеството са: 

1. Общо събрание (ОС) 

2. Управителен съвет (УС) 

3. Контролен съвет (КС) 
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Председател на УС е г-жа Станислава Армутлиева - Вирджиния Рекърдс ЕООД.  
Състава на УС е кактоо следва: 
Членове от квотата „продуцентски интерес”: 

Станислава Армутлиева – Вирджиния Рекърдс ЕООД - Председател 

Станислав Захариев – Юнивърсъл Мюзик  

Кирил Величков –  Орфей Мюзик ЕООД 

Юлияна Маринова – Гега Ню ООД 

Членове от квотата „изпълнителски интерес”: 

Константин Марков 

Васил Гюров 

Мария Илиева 

Емил Димитров - син 

Член от квотата „балансиран интерес”: 

Росен Стоев 

Дружеството се представлява от председателя на УС г-жа Станислава Армутлиева и ИД г-жа 
София Щерева заедно и поотделно. Оперативното управление на дружеството се 
осъществява от ИД. 
 
Към 31.12.2017 г. администрацията на „Профон“наброява средно годишно 23 служители 
(бюджетирани 24), от които 15 са жени. 
През отчетния перид КС свика и организира едно ОС на 26.04.2017 г. , на което отчете 
дейността и финансовите резултати за 2016 година. 

УС проведе  общо 14 заседания  -  редовни и  извънредни, всички с необходим за вземане на 
решения кворум.  
 
2.Приходи: 

През 2017 г. продължава тенденцията на нарастване на приходите. Отчетен е общ 
ръст от 8% на приходите от ползватели спрямо 2016 г.  
 

2.1. Медиен сектор и препредаване: 

Забележителен е ръста на събраните възнаграждения от радиостанции – 18%. Може 
да се каже, че този сектор вече е обхванат пиочти 100%. 
Ръста на събраните възнаграждения от телевизии е 2%, но тук е на лице пълно 
обхващане на пазара.  
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За съжаление приходите от Интернет и Препредаване показват отрицателни 
резултати. През 2018 г. е необходимо да се работи по стратегия за подобряване 
резултатите в тези 2 сектора. 
Може да се каже, че медийния пазар е сравнително добре обхванат.  
Както и в предишния отчетен период, така и през 2017 година, тревожно е 
отношението към правомерното ползване на репертоар от някои музикални 
телевизии, които твърдят, че уреждат правата си директно с правоносителите, чрез 
подписване на декларации, но не го доказват. 
Използваме форума на ОС, за да се обърнем към всички членове на „Профон“, които 
подписват декларации за безвъзмездно предоставяне на репертоар с някои 
ползователи с молба за преосмисляне на тези действия. 
 

2.2. Публично изпълнение  
Планираните и осъществени действия ит ИД  и УС дадоха своите резултати – 17% ръст 
на приходите от публично изпълнение.  
Потенциала на пазара си остава голям, така че се очаква ръст и в бъдещи периоди. 
Въпреки разяснителните кампании, които дружеството проведе през 2017, все още се 
наблюдава масово неправомерно използване на репертоара на членовете на 
«Профон». 
Вярваме, че последните промени в закона и неговото правоприлагане ще допринесат 
за стабилен ръст в този сектор през следващите отчетени периоди.  
 

2.3. Приходи от други източници, различни от сумите за разпределение 

В това перо приходите се формират предимно от: 
а/ членски внос – направиха се стъпки за подобряване събираемостта на членския 
внос и това води до ръст.  
б/ финансови приходи -  поради тенденцията в международен мащаб за много нисък 
лихвен процент по депозити, това перо вече не е така доходоносно, както е било в 
предходни периоди. 
Спазва се принципа за дивертификация и консерватизъм при управлението на 
финансовите ресурси на „Профон“ 

4. Разходи: 
В сравнение с предходната година административните разходите през 2017 г. 
отбелязват лек ръст. 
Поради по-високите приходи обаче, административната издръжка за 2017 г. се 
запазва под 20 %, а именно – 16%. 

             Като цяло се наблюдава контрол на разходите. 
             Всяко тримесечие се докладват и сравняват актуалните резходи и бюджетираните   
             такива и се съгласуват с УС на „Профон“. 
 

4. Разпределение: 

Въвеждането на нови технологии и разработването на приложение, което значително 

ускори обработката на отчетите, осъществи многогодишноте очаквания за 
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разпределение за предходна година. През 2017 година се направи разпределение за 

периода 2016 г.  

             
            По този начин  забавянето на разпределението и изплащането на правата на    
            правоносителите  вече е история. 
            „Профон“ работи в унисон с утвърдените международни практики, което го  
            поставя в редиците на едни от най-добре организираните дружества по отношение на    
            срок на разпределение в Европа.  
 
 
София, 6.04.2018 г. 
 
Членове на КС: 
 
Дора Блек-Хемплер:_________________________________ 
 
 
 
Данаил Милев: _______________________________________ 
 
 
 
Антони Рикев:________________________________ 

 
 
 
 


