
  

 
ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА ПРАВАТА НА ПРОДУЦЕНТИТЕ НА 

ЗВУКОЗАПИСИ И МУЗИКАЛНИ ВИДЕОЗАПИСИ И НА АРТИСТИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
Ул. “Цар Асен” №77А, СОФИЯ 1463, БЪЛГАРИЯ, тел: 981 45 41 , E-mail:office@prophon.org 
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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН, 

ПРОВЕДЕНО НА 12.09.2018 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, Емил Димитров - син, Константин Марков, Мария Илиева и Росен 
Стоев 

− Членове на Контролния съвет: Дора Блек-Хемплер и 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. Прием на нови членове в ПРОФОН.  
3. Определяне на дата, начален час и място за свикване на изборно Общо събрание на ПРОФОН. 
4. Определяне на дневен ред за свикване на изборно Общо събрание на ПРОФОН. 
5. Вземане на решение относно трудно събираеми вземания. 
6. Предложения за промени в Правилника за разпределение. 
7. Представяне и разглеждане на проектопредложение за Тарифа за on-demand услуги на 

ПРОФОН. 
8. Актуален статус на преговорите за Тарифата за телевизии. 
9. Актуален статус на работата на комисията, която разглежда Тарифата за препредаване. 
10. Актуален статус на Разпределение 2017 г. 
11. 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 постъпили заявления за прием на нови членове. 
Членовете на Управителния съвет бяха подробно запознати с кандитатурите за членство, а 
предложението за приемане на нови 12 членове беше единодушно прието. 
 
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет редовното Общо събрание на ПРОФОН да се 
проведе на 23.10.2018 г. в Национален музей „Земята и хората“, с начален час 11.00 ч. Управителният 
съвет прие единодушно направеното предложение. 
 
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет проект на дневен ред за редовното Общо събрание 
на ПРОФОН, което ще се проведе на 23.10.2018 г. в Национален музей „Земята и хората“. 
Управителният съвет прие единодушно направеното предложение. 
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ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет информация за трудно събираеми вземания, 
произтичащи от договорни отношения между ПРОФОН и ползватели. Беше направено предложение за 
мерките, които да се предприемат, с оглед редуциране на размера на тези вземания, което беше 
прието единодушно. 
 
ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет проект за изменение в Правилника за 
разпределение. Предложенията са разгледани от работна група, сформирана в изпълнение на 
решение на Общото събрание на ПРОФОН, проведено на 18.04.2018 г. Управителният съвет 
единодушно прие направените предложения и реши същите да бъдат представени на предстоящото 
Общо събрание, насрочено за 23.10.2018 г. 
  
ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет проект на предложение за Тарифа за on-demand 
услуги на ПРОФОН, ведно с икономическа обосновка. Управителният съвет единодушно реши ПРОФОН 
да стартира процедура по обсъждане на Проекта. 
 
ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Изпълнителният директор запозна членовете на Управителния съвет с актуалния статус на процедурата 
за обсъждане на Тарифа за телевизии, като ги информира, че е изпратена покана до АБРО за 
стартиране на преговори, в съответствие със ЗАПСП. 
 
ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с актуалния статус на процедурата за 
обсъждане на изменение на Тарифата за препредаване от комисията назначена със заповед на 
заместник-министъра на културата, както ги информира за резултатите от проведената на 11.09.2018 г. 
среща. 
 
ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Госпожа Щерева запозна членовете на Управителния съвет с актуалния статус на Разпределение 2017, 
като ги информира, че същото ще стартира на 26.09.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Заседанието беше закрито в 19:00 ч.  


