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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН, 

ПРОВЕДЕНО НА 20.06.2018 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, Мария Илиева, Емил Димитров – син, Васил Гюров  

− Членове на Контролния съвет: 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. Разглеждане на финансови въпроси, свързани с дейността на ПРОФОН; 

3. Предложение за присъединяване на ПРОФОН към платформата на SCAPR-VRDB. Такси и проект 

на договор; 

4. Представяне и разглеждане на проектопредложение за Тарифа за on-demand услуги на 

ПРОФОН; 

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 информира Управителния съвет за текущото финансово състояние на Сдружението и 
направи предложения свързани с разпределението на финансови средства. Управителния съвет прие 
направените предложения. 
 
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Госпожа Щерева представи пред Управителния съвет предложение към ПРОФОН за присъединяване 
към платформата на SCAPR-VRDB, която осигурява следните предимства: улеснено разплащане и 
обмяна на информация с билатерални партньори, включително възможност за получаване на 
изпълнителски възнаграждения за членовете на ПРОФОН; достъп до международна база-данни с 
репертоар, валидирана и поддържана по най-съвременен начин. Членовете на Управителния съвет 
бяха запознати с таксите, които ПРОФОН следва да заплаща – еднократна (за присъединяване) и 
годишна. Управителния съвет единодушно прие предложението за присъединяване към 
международната платформа. 
 
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Г-жа Щерева предложи разглеждането на точката от дневния ред да бъде отложена. Мотивите за 
направеното предложение са свързани с необходимостта от финализиране на процедурите по 
промени в Тарифите на ПРОФОН за телевизии и препредаване, за да може да се определи коректно 
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методологията и размерите на дължимите възнаграждения за on-demand услуги. Управителният съвет 
единодушно прие направеното предложение. 
 
ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Госпожа Щерева информира Управителния съвет за предложение от търговско дружество за 
партньорство в сферата на Публично изпълнение, което беше прието от Управителния съвет. 
 
Госпожа Щерева предложи на Управителния съвет да се предприемат действия по привеждане на 
дейността на КОПИ-БГ- Сдружение с нестопанска цел, в което ПРОФОН е член на Управителния съвет, в 
съответствие с измененията в Закона за авторското право и сродните му права. Предложенията са за 
ангажиране на адвокат, който да подготви документи за пререгистрация на дружеството, съобразно 
изискванията в ЗЮЛНЦ, свикване на Общо събрание и извършване на промени, които да направят 
дейността на Сдружението активна, съобразно предмета на дейност и целите, за които е създадено 
Сдружението. Управителният съвет единодушно прие направеното предложение. 
 
Госпожа Щерева информира Управителния съвет за забавени плащания по договор, сключен между 
ПРОФОН и ползвател-медия, както и за всички предприети до момента действия за обезпечаване 
изпълнението на договорните задължения – доброволно изпълнение, обезпечения на бъдещи искове, 
налагане на запор върху банкови сметки. Управителния съвет единодушно реши да се изпрати 
нотариална покана на ползвателя с определяне на срок за заплащане на дължимите възнаграждения и 
предупреждение за прекратяване на договора и забрана за използване на репертоара на ПРОФОН. 
 
 
 
 
Заседанието беше закрито в 18:00 ч.  


