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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 11.04.2018 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,
Мария Илиева - на основание чл. 28, ал. 4 от Устава, чрез двустранна телефонна връзка


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. Отчет за първото тримесечие на 2018 г.
3. 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 информира Управителния съвет за финансовите показатели на ПРОФОН през първото
тримесечие на 2018 г. Беше представен отчета с подробните параметри, касаещи приходната и
разходната част.
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет актуализирана информация относно процента на
уникалните записи използвани през 2017 г. (български и международен репертоар), които са
разпознати и съвпадат в базите данни, както на ПРОФОН, така и на BMAT.
Изпълнителният директор, г-жа Щерева информира членовете на Управителния съвет за планирания
съвместен проект между ПРОФОН и Музикаутор за създаване на мрежа от търговски сътрудници в
сферата на Публично изпълнение. Подробно бяха представени етапите на проекта, финансовите
параметри, ведно с предложение за източниците на финансиране, както и подготвителните действия,
които следва да се предприемат с оглед неговата реализация.
Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с актуализирано предложение от
Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) за организиране на проучване
на пазарите на телевизия и интернет услуги в България.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.

