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Кратък протокол от заседание на 

УС – 28.08.2019 г. 

 

 

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН, 

ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2019 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, Емил Димитров-син, 

Константин Марков, Мария Илиева и Росен Стоев 

 Членове на Надзорния съвет – Дора Блек-Хемплер и Антони Рикев 

 Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева, Деяна 

Каранешева – Административен директор на ПРОФОН 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. Стратегия за развитие на Публично изпълнение – корпоративни 

сътрудници; 

3. Предложение за отписване на трудно събираеми вземания; 

4. Актуален статус на Разпределение 2018; 

5. Предложения за изменение на чл. 26 от ЗАПСП, във връзка със среща в 

Министерство на културата /20.09.2019 г./;  

6. 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. 

Членовете на Управителния съвет бяха запознати с предстоящите срещи и 

събития във връзка с дейността на Сдружение КОПИ-БГ, в което ПРОФОН е 

член. 

 

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Точката беше отложена за следващо заседание на Управителния съвет. 

 

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Представена беше информация по финансови въпроси, свързани с 

дейността на ПРОФОН, както и относно трудно събираеми вземания, 

произтичащи от договорни отношения между ПРОФОН и ползватели. 
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ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Управителният съвет беше запознат с актуалния статус на предстоящото 

Разпределение 2018. Представена беше информация за приходите, вкл. и по 

източници, както и за броя представени от ползвателите и обработени от 

ПРОФОН отчети. 

 

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 

Във връзка с възложена от задача от предходното заседание на 

Управителния съвет, представени бяха предложения за изменение на чл. 26 

от ЗАПСП, които целят преодоляване на проблемите при прилагането на 

законовия текст. Предложенията са подготвени от работна група, като 

същите ще бъдат обсъдени на 20.09.2019 г., в Министерство на културата. 

 

 

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.  

 


