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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО НА 10.11.2021 г. /СРЯДА/, ЧРЕЗ ОНЛАЙН ВРЪЗКА
В заседанието участваха:
− Членовете на Управителния съвет: Юлияна Маринова, Пейо Пеев, Станислава
Армутлиева, Станислав Захариев, Росен Стоев, Кирил Величков, Васил Гюров и Емил
Димитров
− Членовете на Надзорния съвет: Дора Блек-Хемплер и Дани Милев
− Изпълнителният директор на ПРОФОН – София Щерева и Веселин Георгиев – юридически
съветник на ПРОФОН.
Заседанието на УС се откри в 15:10 ч. и се проведе при следния:
ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.

Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
Предложение за утвърждаване на нова щатна структура;
Актуален статус на преговорите с медии;
Предложение за промяна на Тарифа за лицензиране на семейни хотели, хостели, пансиони,
почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги и
други подобни;
5. Актуализация на процесите в сектор публично изпълнение;
6. Други.
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на
ПРОФОН:
Бе направен преглед на статуса по всички отворени задачи, възложени в резултат на решения, взети
от Управителния съвет. Изпълнителният директор отговори на поставени въпроси в предходни
заседания от Управителния съвет.
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за утвърждаване на нова щатна структура:
Изпълнителният директор представи проект за приемане на нова Организационна структура.
Госпожа Щерева обясни необходимостта от актуализация за структурата. Новата организационна
структура бе приета единодушно от членовете на Управителния съвет.
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите с медии:
Изпълнителният директор представи актуален статус на преговорите с радио и телевизионни
оператори за лицензиране.
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за промяна на Тарифа за лицензиране на семейни хотели,
хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала,
къмпинги и други подобни:
УС утвърди изводите на доклада на Изпълнителния директор за необходимостта от изменение на
Тарифата за публично изпълнение на ПРОФОН в частта „лицензиране на семейни хотели, хостели,
пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги и
други подобни“, и прие: 1) проект за изменение на Тарифата, 2) икономическа обосновка на проекта,
и 3) методика за определяне на размера на предложените възнаграждения, съобразени с
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икономическата стойност на правата за този вид използване и икономическата стойност на услугите,
предоставяни от ПРОФОН.
ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуализация на процесите в сектор публично изпълнение:
Не се разгледа.
ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други.
Изпълнителният директор представи предприетите допълнителни дейности във връзка с изплащане
на разпределени суми за 2017 г.
Разгледаха се индивидуални казуси с правоносители.

Заседанието беше закрито в 17:30 ч.

3

