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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 09.05.2018 г. /СРЯДА/,
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77
На заседанието присъстваха:
− Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Юлияна Маринова, Станислав
Захариев, Кирил Величков, Константин Марков, Росен Стоев, Васил Гюров, Мария Илиева и
Емил Димитров-син
−

Членове на контролния съвет: Дора Блек – Хемплер, Антони Рикев

−

Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Административният директор на
ПРОФОН – Деяна Каранешева, Десислава Преображенска – юридически съветник на ПРОФОН;

Заседанието на УС се откри в 15:00 ч. и се проведе при следния Дневен ред:
1. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
2. Представяне и разглеждане на проктопредложение за Тарифа за предаване и излъчване на
звукозаписи и записи на аудиовизуални произведения в телевизионни програми;
3. Представяне и разглеждане на проектопредложение за Тарифа за on-demand услуги на
ПРОФОН;
4. Приемане на нови членове;
5. Разни.
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Госпожа София Щерева направи преглед на статуса по всички отворени задачи, възложени в резултат
на решения, взети от Управителния съвет. Беше отчетен прогреса по всяка от тях, а членовете на
Управителния съвет бяха запознати с резултата от приключените задачи.
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет предложение за нова Тарифа за предаване и
излъчване на звукозаписи и записи на аудиовизуални произведения в телевизионни програми.
Подробно бяха аргументирани всички предложения свързани с промени, както в структурата на
Тарифата, така и в принципите за определяне на възнагражденията и в размерите на самите
възнаграждения. Беше представен и проект на икономическа обосновка. Управителният съвет прие
единодушно направеното предложение.
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Госпожа Щерева информира Управителния съвет за актуални въпроси, свързани с отстъпването и
управлението на сродните права в дигиталните платформи, които са обсъждани на последното Общо
събрание на Международната федерация на звукозаписната индустрия, проведно в началото на месец
май. В тази връзка и с оглед необходимостта от събиране на допълнителна информация за изготвяне
на Тарифа за on-demand услуги, г-жа Щерева предложи разглеждането на точката от дневния ред да
бъде отложена. Управителният съвет прие единодушно направеното предложение.
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет списък с лицата (8 бр.), кандидатстващи за
приемане като нови членове на ПРОФОН, които отговарят на изискванията, предвидени в чл. 9, ал. 6 и

ал. 7 от Устава на сдружението. Представен беше и списък с двама членове, които са заявили
прекратяване на членството в ПРОФОН. Предложението за прием на нови членове беше прието
единодушно от Управителния съвет.
Г-жа Щерева информира членовете на Управителния съвет за постъпило предложение от
„АйТиБейслан“ ООД за дейностите по консултиране за привеждане дейността на ПРОФОН в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 679/2016 – GDPR. Управителният съвет възложи на
Изпълнителния директор събирането на допълнителни оферти.
Г-жа Щерева информира членовете на Управителния съвет за предстояща работна среща на 29.05.18 г.
с участието на членове на ПРОФОН и експерти, които ще обсъждат промени в принципите на
разпределение на приходите от публично изпълнение. Управителният съвет възложи на г-жа Щерева
да изиска оферта от BMAT относно възможностите за закупуване и монтиране на устройства за
прослушване на защитен репертоар в обекти на публично изпълнение, позволящи максимално точно
отчитане на използвания репертоар.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.
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