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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН, 
ПРОВЕДЕНО НА 19.06.2019 г. /СРЯДА/, 

НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77 
 
 На заседанието присъстваха:  

− Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, 
Юлияна Маринова, Константин Марков, Емил Димитров-син и Васил Гюров 

− Членове на Надзорния съвет: Дора Блек-Хемплер 

− Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, 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. Предложения в сферата на Публично изпълнение, в резултат на възложени задачи от 

предходно заседание на Управителния съвет; 
3. Разни. 

 
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Беше направен преглед на статуса по всички отворени задачи, възложени в резултат на решения, 
взети от Управителния съвет. Беше отчетен прогреса по всяка от тях и констатирани резултатите от 
приключените задачи. Бяха взети решения за предстоящите действия по актуализиране на Тарифите 
на ПРОФОН. 
 
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Разгледана беше Стратегията за развитие в сферата на Публично изпълнение, по-конкретно 
взаимоотношенията на ПРОФОН с представителните организации на ползватели в бранша, както и 
съвременните тенденции за развитие на пазара. Правилата за работа на корпоративните сътрудници 
бяха отложени за следващо заседание на Управителния съвет. 
 
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Членовете на Управителния съвет бяха запознати с актуалния статус на всички предприети действия от 
страна на Сдружение КОПИ-БГ /дружество, в което ПРОФОН е член и съучредител/, по повод 
проблемите с прилагането на чл. 26 от ЗАПСП, както и възможностите за преодоляването им.  
Взето беше решение за организиране на кръгла маса /в края на м. ноември 2019 г./, на която да се 
обсъдят проблемите на частното копиране, в която да участват международни експерти, всички 
заинтересовани страни – представители на Организациите за колективно управление на права, 
държавните институции и бизнеса. 
 
 
Заседанието беше закрито в 18:30 ч.  
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