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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 18.10.2017 г. /СРЯДА/,
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ №77
На заседанието присъстваха:
 Членове на Управителния съвет: Юлияна Маринова, Станислав Захариев, Станислава
Армутлиева, Константин Марков, Емил Димитров-син, Росен Стоев, Кирил Величков, Васил
Гюров


Членове на контролния съвет: Дора Блек - Хемплер



Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Административният директор на
ПРОФОН – Деяна Каранешева;

Заседанието на УС се откри в 15:00 ч. и се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за последващи действия относно правните казуси с длъжници на
сдружението;
2. Финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.
3. Утвърждаване от УС на ПРОФОН на предложение за тарифа за публично изпълнение
във възстановителни и лечебни заведения. Вземане на решение за подаване на
заявление за утвърждаване на тарифа за публично изпълнение във възстановителни и
лечебни заведения от Министъра на културата чрез обществено обсъждане по чл. 40е,
ал. 11 от Закона за авторското право и сродните му права.
ПО Т. 1 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:
Проведе се дискусия относно възможните подходи за действие във връзка със защита правата на
членовете на дружеството с оглед събираемост на вземанията му от длъжници. Бяха взети решения
за предприемане на конкретни действия и избор на изпълнители, на които да се възложи тяхното
осъществяване.
ПО Т. 2 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:
София Щерева представи на членовете на Управителния съвет финансов отчет за третото тримесечие
на 2017 г.
ПО Т. 3 ОТ ДНВЕНИЯ РЕД:
Беше взето решение за приемане и утвърждаване предложение за допълнение на тарифата за
размерите на възнагражденията за публично изпълнение на звукозаписи и музикална
видеопродукция при осъществяването на хотелиерска и ресторантьорска и други дейности с размер
на възнаграждение за публично изпълнение на звукозаписи и музикална видеопродукция чрез
апарати за озвучаване във възстановителни и лечебни заведения.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 19:00 ч.
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