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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН, 

ПРОВЕДЕНО НА 27.11.2019 г. /СРЯДА/, 

НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77 

 
 

 На заседанието присъстваха:  

 Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Кирил 

Величков,  Юлиана Маринова, Константин Марков, Емил Димитров-син, 

Росен Стоев, Васил Гюров и Мария Илиева  

 Станислав Захариев - на основание чл. 28, ал. 4 от Устава 

 Членове на Надзорния съвет – Дора Блек-Хемплер и Дани Милев 

 Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и 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. Актуален статус на кореспонденцията с Фонда за гарантиране на 

влоговете в банките; 

3. Актуален статус на Тарифите на ПРОФОН; 

4. 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. 

Представена беше текуща финасова информация за статуса на 

Сдружението, както и актуална информация за Разпределение 2018. 

 

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Представена беше актуална информация във връзка с кореспонденцията с 

Фонда за гарантиране на влоговете в банките. 

 

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с предприетите действия 

по отношение на действащите Тарифи на ПРОФОН, както и с актуалния 

статус на Тарифите, които са в процес на разработване.  

 

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Представена беше информация за решенията от заседанието на 

Управителния съвет на КОПИ-БГ, проведено на 21.11.2019 г. Управителният 
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съвет на ПРОФОН възложи да бъде изпратена покана до членовете на 

КОПИ-БГ да присъстват на следващото заседание, насрочено за 11.12.2019 г. 

 

Пред членовете на Управителния съвет беше представена покана от 

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) към 

ПРОФОН за включване към проучване на пазарите на телевизия, интернет 

услуги и мобилни услуги в България. 

 

 

 

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.  

 


