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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН, 
ПРОВЕДЕНО НА 18.11.2020 г. /СРЯДА/, дистанционно чрез ZOOM 

  
В заседанието участваха:  

− Членовете на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Юлияна Маринова, Васил 
Гюров, Емил Димитров – син, Станислав Захариев, Росен Стоев, Константин Марков и Кирил 
Величков; 

− Членовете на Надзорния съвет: Дора Блек-Хемплер, Антони Рикев и Данаил Милев; 

− Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Веселин Георгиев – юрисконсулт 
на ПРОФОН; 

 
Заседанието на УС се откри в 15:10 ч. и се проведе при следния Дневен ред: 
 

1. Разглеждане на индивидуални казуси с искания за корекции на Разпределение 2019 г.; 

2. Актуален статус на преговорите с Българска асоциация на кабелните и комуникационните 

оператори /БАККО/ за утвърждаване на нова тарифа за препредаване; 

3. Актуален статус на преговорите с радио и телевизионни оператори за лицензиране през 2021 г.; 

4. Разни. 

 
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на индивидуални казуси с искания за корекции при 
Разпределение 2019 г. 
Изпълнителният директор запозна членовете на УС с постъпили искания за корекция при 
Разпределение 2019 г. УС взе решения за разрешаване на казусите. 
Изпълнителният директор представи отчет за хода на Разпределение 2019 г. и Разпределение 2016 г. 
Бе обърнато внимание че Разпределение 2016 изтича, като след удължаването на срока с решение 
на УС, крайната дата е 31.12.2020 г. 
 
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите с Българска асоциация на кабелните и 
комуникационните оператори /БАККО/ за утвърждаване на нова тарифа за препредаване 
На 04.11.2020 г. започнаха преговорите с Българска асоциация на кабелните и комуникационните 
оператори /БАККО/ за утвърждаване на нова тарифа за препредаване. ПРОФОН е предоставило 
подробна икономическа обосновка за нуждата от приемане на нова Тарифа. След анализ на 
икономическата обосновка от страна на БАККО, предоговорите следва да продължат.  
 
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите с радио и телевизионни оператори за 
лицензиране през 2021 г. 
Изпълнителният директор представи актуален статус на преговорите с радио и телевизионни 
оператори за лицензиране през 2021 г. Към настоящия момент са изготвени и изпратени оферти за 
следващия лицензионен период. Проведени са срещи, на които са изложени позициите на ПРОФОН. 
 
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни. 
УС бе запознат с казуси касаещи нерегламентирано отстъпване на права от членове на ПРОФОН, към 
трети лица. Доколкото ПРОФОН управлява правата за публично изпълнение на изключителна основа, 
ако членове отстъпят каталога си на трети лица, ПРОФОН няма основание да разпределя 
възнаграждения на съответния правоносител. 
 
 
Заседанието беше закрито в 18:30 ч.  


