
Годишен отчетен доклад за дейността по чл. 94у’от ЗАПСП 

от Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-

изпълнители – ПРОФОН

3. Информация за отказите за сключване на договори с ползватели, 

направени по реда на чл. 94п, ал. 1.

4. Описание на правноорганизационната форма и структурата на 

организацията за колективно управление на права.

5. Информация за всички юридически лица, пряко или косвено 

притежавани или контролирани, изцяло или частично, от 

организацията за колективно управление на права.

6. Информация за общата сума, изплатена като възнаграждения на 

изпълнителния директор и членовете на управителния съвет през 

предходната година, както и всякакви други предоставени им 

придобивки.

7. Финансовата информация, посочена в раздел II.

8. Отделен доклад за използването на суми, удържани за 

социални, културни и образователни услуги, съдържащ 

информацията, посочена в раздел III.

2. Финансова информация за разходите за колективното 

управление на права и за други услуги, оказвани на носителите на 

права, придружена от обяснение за:

б/ текущи и финансови разходи с разбивка по категории 

управлявани права и в случаите, при които разходите са 

косвени и не могат да бъдат причислени към определени една 

или повече категории права - обяснение на методиката, която е 

била използвана за разпределянето им, само по отношение на 

управлението на права, включително таксите за управление, 

приспаднати от или компенсирани от приходите от 

колективното управление на права, или всяко постъпление, 

произтичащо от инвестиране на приходите от колективното 

управление на правата в съответствие с чл. 94л, ал. 2 и чл. 94л1, 

ал. 1 - 4;

а/ всички текущи и финансови разходи с разбивки по категории 

управлявани права и в случаите, при които разходите са 

косвени и не могат да бъдат причислени към определени една 

или повече категории права - обяснение на методиката, по 

която е направено разпределението им;

Моля виж стр.15 и 16 от Годишен финансов отчет 2020

- /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или 

линк

Няма такива.

Няма откази.

ПРОФОН е сдружение с нестопанска цел, създадено по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и  Закона за авторското 

право и сродните му права /ЗАПСП/, като притежава удостоверение 20-

00-0550 от 27.10.2011 г. на Министерство на културата. Сдружението 

осъществява своята дейност в частна полза, въз основа на действащото 

в страната законодателство, Устава и оперативните решения на 

управителните органи.

Сдружение ПРОФОН има едностепенна система на управление с 

управителен съвет от 9 членове. Председател на УС е Станислава 

Армутлиева. Контролен орган на дружеството е надзорния съвет, 

състоящ се от 3 членове с председател Дора Блек-Хемплер. 

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор 

София Щерева. 

ПРОФОН е съучуредител на сдружение с нестопанска цел Копи.БГ - 

организация за колективно управление на права по смисъла на ЗАПСП.

94 хил. лв.

Раздел II

Раздел III

II. Финансова информация в годишния отчетен доклад

1. Финансова информация за приходите от колективното 

управление на права по категории управлявани права и вид 

използване, включително информация за постъпленията от 

инвестиране на част от тези приходи и постъпленията от това, и 

начина на разходване на тези постъпления, независимо дали са 

били разпределени между носителите на права, други 

организации за колективно управление на права или са били 

използвани по друг начин.

Моля виж стр.27 на Годишен отчет на УС на ПРОФОН за 2020

- /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или 

линк

Няма постъпления от инвестиране на част от тези приходи и не са 

използвани по друг начин.

I. Информация в годишните отчетни доклади

1. Годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, 

отчети на активите и пасивите, отчет за приходите и разходите 

през изтеклата календарна година и отчет за паричните потоци.

Моля виж Годишен финансов отчет 2020

- /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или 

линк

2. Отчет за дейността през изтеклата календарна година.

Моля виж Годишен отчет на УС на ПРОФОН за 2020

- /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или 

линк

Отчетен период

1 Яну - 31 Дек 2020 1
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Годишен отчетен доклад за дейността по чл. 94у’от ЗАПСП 

от Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-

изпълнители – ПРОФОН

г/ ресурси, използвани за покриване на разходите;

3. Финансова информация за суми, дължими на носителите на 

права, с обяснение за:

Радиостанции 1 432 хил. лв.

Телевизии 2 694 хил. лв.

Интернет 18 хил. лв.

Препредаване 237 хил. лв.

Публично изпълнение 1 231 хил. лв.

Общо 5 612 хил. лв.

Радиостанции 1 079 хил. лв.

Телевизии 2 031 хил. лв.

Интернет 14 хил. лв.

Препредаване 178 хил. лв.

Публично изпълнение 928 хил. лв.

Общо 4 231 хил. лв.

а/ общата сума, отнесена към носителите на права, с разбивка 

по категории управлявани права и вид използване;

Моля виж стр.от 8 до 11 на Годишен отчет на УС на ПРОФОН за 2020

- /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или 

линк

б/ общата сума, изплатена на носителите на права, с разбивка 

по категории управлявани права и вид използване;

Приходи от ползватели и Административни приходи 

в т.ч. Чл.Внос, приходи от лихви и други обезщетителни приходи.

д/ удръжки от приходите от колективното управление на права с 

разбивка по категории управлявани права и по вид използване, 

както и предназначение на удръжките, като например разходи, 

свързани със собствената издръжка или със социални, културни 

или образователни услуги;

Моля виж стр.27 на Годишен отчет на УС на ПРОФОН за 2020

- /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или 

линк

е/ процентът на разходите, свързани с колективното управление 

на права и с други услуги, предоставяни от организацията за 

колективно управление на права на носителите на права, 

спрямо приходите от колективното управление на права за 

съответната финансова година, по категории управлявани 

права, както и в случаите, при които разходите са косвени и не 

могат да бъдат причислени към определени една или повече 

категории права - обяснение за методиката, която е била 

използвана за разпределянето на тези косвени разходи.

Моля виж стр.27 на Годишен отчет на УС на ПРОФОН за 2020

- /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или 

линк

Няма косвени разходи.

в/ текущи и финансови разходи по отношение на услугите, 

различни от услугите по колективното управление на права, но 

включващи социалните, културните и образователните услуги;

Моля виж стр.14 от Годишен финансов отчет 2020

- /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или

 линк

Отчетен период

1 Яну - 31 Дек 2020 2
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Годишен отчетен доклад за дейността по чл. 94у’от ЗАПСП 

от Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-

изпълнители – ПРОФОН

в/ честотата на плащанията с разбивка по категории 

управлявани права и вид използване;

г/ общата събрана, но неотнесена към носителите на права, 

сума с разбивка по категории управлявани права и вид 

използване, с посочване календарната година, през която тези 

суми са били събрани;

д/ общата отнесена към носителите на права, но 

неразпределена между тях, сума с разбивка по категории 

управлявани права и вид използване, с посочване на 

календарната година, през която тези суми са били събрани;

е/ причините, поради които сроковете по чл. 94м за 

разпределение и изплащане на събраните суми не са спазени;

ж/ общият размер на сумите, които не могат да се разпределят, 

заедно с обяснение за използването на тези суми.

4. Информация за връзките с други организации за колективно 

управление на права с обяснение за:

- PPL-Phonographic Performance Limited 0.9 хил. лв.

-  PI-Organization for Collective 

Administration of Performers Rights
0.1 хил. лв.

- SENA - Stichting ter Exploitatie van 

Naburige Rechten
0.2 хил. лв.

- UPFR-Uniunea Producatorilor de 

Fonograme din Romania
18.8 хил. лв.

- AIE-Artistas Interpretes o Ejecuta 1.3 хил. лв.

- PPL - Phonographic Performance Ltd. 300.3 хил. лв.

- AIE Artistas Interpretes o Ejecutantes 10.9 хил. лв.

- OFRS Organization of Phonogram 

Producers of Serbia
40.4 хил. лв.

на PPL 60.40 хил. лв.

Година 2015 18.5%

Година 2016 16.1%

Година 2017 16.0%

Година 2018 16.7%

на AIE 2.08 хил. лв.

Година 2017 16.0%

на OFRS 9.09 хил. лв.

Година 2015 18.5%

Година 2016 16.1%

Година 2017 16.0%

Година 2018 16.7%

от Sena 0.03 хил. лв.

Година 2016-2019 12.0%

ot UPFR 3.00 хил. лв.

Година 2011-2020 15.0%

г/ суми, разпределени пряко на носителите на права с произход 

от други организации, с разбивка по категории управлявани 

права и по организации.

б/ удръжки за собствената издръжка и други удръжки от 

приходите от управлението на права, дължими на други 

организации за колективно управление на права с разбивка по 

категории управлявани права, по вид на използването и по 

организации;

в/ удръжки за собствената издръжка и други удръжки от сумите, 

изплатени от други организации, с разбивка по категории 

управлявани права и по организации;

Няма такива.

а/ суми, получени от други организации за колективно 

управление на права, и суми, платени на други организации за 

колективно управление на права с разбивка по категории 

управлявани права, по вид използване и по организации;

Получени от - 

Платени на - 

Целогодишно изплащане, без фиксиран период

508 хил. лв.

Няма такива

Няма такива

Няма такива

Отчетен период

1 Яну - 31 Дек 2020 3



Годишен отчетен доклад за дейността по чл. 94у’от ЗАПСП 

от Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-

изпълнители – ПРОФОН

гр.София, Август 2021

София Щерева

Изпълнителен директор ПРОФОН

2. Обяснение на използването на тези суми с разбивка по видове 

цели, включително разходите за управление на суми, удържани за 

финансиране на социални, културни и образователни услуги, и 

отделните суми, използвани за социални, културни и 

образователни цели.

Моля виж подробни доклади на БАМП, БМА и БХХА

 - /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или 

линк

линк

линк

III. Информация в специалния доклад

1. Сумите, удържани за социални, културни и образователни услуги 

през финансовата година, с разбивка по вид на целта и за всеки 

вид цели с разбивка по категории управлявани права и по вид 

използване.

Моля виж стр.38 и 39 на Годишен отчет на УС на ПРОФОН за 2020

- /секция ЗА ПРОФОН -Годишни отчети - 2020/ или линк

линк

Отчетен период

1 Яну - 31 Дек 2020 4
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