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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН, 
ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО НА 12.05.2021 г. /СРЯДА/, с осигурена възможност за дистанционна 

връзка чрез ZOOM 
  
В заседанието участваха:  

− Членовете на Управителния съвет: Станислава Армутлиева, Юлияна Маринова, Емил 
Димитров и Кирил Величков. 

Онлайн: Станислав Захариев, Мария Илиева и Росен Стоев. 

− Членовете на Надзорния съвет: Дора Блек-Хемплер 

Онлайн: Данаил 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. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН; 

2. Предложения за промени в Правилника за разпределение на ПРОФОН; 

3. Предложения за промени в Устава на ПРОФОН; 

4. Прием на нови членове; 

5. 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. Беше отчетен прогреса по всяка от тях, а членовете на 
Управителния съвет бяха запознати с резултата от приключените задачи. Отчете се прогреса по 
предприетите действия за лицензиране на театрални постановки и медии.  
 
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложения за промени в Правилника за разпределение на ПРОФОН 
В резултат на проведени дискусии и по искане на Управителния съвет беше представен проект за 
изменение на разпоредби от Правилника за разпределение. Предложението беше одобрено от 
членовете на Управителния съвет, а окончателното му приемане ще бъде направено от Общото 
събрание на ПРОФОН. Предложенията за изменения ще се публикуват на страницата на ПРОФОН, в 
Интернет. 
 
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложения за промени в Устава на ПРОФОН 
В резултат на проведени дискусии и по искане на Управителния съвет беше представен проект за 
изменение в Устава на ПРОФОН. Предложението беше одобрено от членовете на Управителния 
съвет, а окончателното му приемане ще бъде направено от Общото събрание на ПРОФОН. 
Предложенията за изменения ще се публикуват на страницата на ПРОФОН, в Интернет. 
 
 ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прием на нови членове. 
Изпълнителният директор представи пред Управителния съвет списък с лицата (9 бр.), 
кандидатстващи за приемане като нови членове на ПРОФОН, които отговарят на изискванията, 
предвидени в чл. 9, ал. 6 и ал. 7 от Устава на сдружението. Предложението за прием на нови членове 
беше прието единодушно от Управителния съвет. 
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ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други. 
Няма 
 
 
Заседанието беше закрито в 17:35 ч.  


