КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 28.05.2019 г. /ВТОРНИК/,
НА АДРЕС В ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЦАР АСЕН“ № 77

На заседанието присъстваха:
− Членове на Управителния съвет: Станислава Армутлиева,
Захариев, Кирил Величков, Юлияна Маринова и Васил Гюров
−

Изпълнителният директор на ПРОФОН – София
Преображенска – юридически съветник на ПРОФОН;

Щерева,

Станислав
Десислава

Заседанието на УС се откри в 15:00 ч. и се проведе при следния Дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на
ПРОФОН;
Информация относно годишното Общо събрание на SCAPR, проведено от 13
до 17 май в Сао Пауло, Бразилия;
Кратка информация от срещата PRC на IFPI, проведена от 23 до 24 май, в
Атина, Гърция. Задачи и цели;
Приемане на нови членове на ПРОФОН;
Актуален статус на измененията в ЗАПСП;
Информация относно изплащането на суми от първата частична сметка за
разпределение на приети вземания към КТБ;
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.
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представена беше информация относно участието на ПРОФОН в годишното Общо
събрание на SCAPR, проведено от 13 до 17 май в Сао Пауло, Бразилия. Във връзка с
приемането на ПРОФОН като пълноправен член на SCAPR, членовете на
Управителния съвет бяха запознати с ангажиментите на дружеството за
присъединяване към платформата VRDB2.
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Във връзка с участието на Изпълнителния директор и Председателя на
Управителния съвет на ПРОФОН в срещата PRC на IFPI, проведена от 23 до 24 май, в
Атина, Гърция, г-жа Армутлиева направи презентация за световните тенденции при
лицензирането на музика в сферата на Публично изпълнение.
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разгледани бяха постъпилите заявления за прием на нови членове и прекратяване
на членствени правоотношения. Членовете на Управителния съвет бяха подробно
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запознати с кандитатурите за членство, а предложението за приемане на нови 9
членове беше единодушно прието.
ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Актуалният статус на разглеждането на ЗИД на ЗАПСП, внесен в края на м.
февруари в Народното събрание, беше презентиран. Управителният съвет беше
информиран, че предстои разглеждането на законопроекта на второ гласуване в
Комисията по правни въпроси.
ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Членовете на Управителния съвет бяха запознати с постъпила информация от
синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) във връзка
със стартирало изплащане на суми, включени в първата частична сметка за
разпределение на приети вземания към КТБ АД.
ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Представена беше информация по въпроси, свързани с ресурсното обезпечаване
на предстоящото внедряване на нов софтуер за разпределние.

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.
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