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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН, 

ПРОВЕДЕНО НА 08.06.2022 г. /СРЯДА/,  
 
В заседанието участваха:  

− Членове на УС: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Росен Стоев, 
Виктор Касъмов, Велислав Стоянов, Красимир Тодоров, Рут Колева и Александър Обретенов 
(чрез пълномощника си Красимир Тодоров). 
 

− Членове на НС: Васил Русев 
 

− Други участвали: Деяна Каранешева – Административен директор и Веселин Георгиев – 
Юрисконсулт на ПРОФОН. 
 
 

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред: 
 
1. Статус на предаване на длъжността Изпълнителен директор; 
2. Актуален статус на процедурата по избор на Изпълнителен директор; 
3. Актуален статус на преговорите с медии; 
4. Статус на договорите за грант на БАМП и БМА за 2022; 
5. Актуално състояние в сектор „Публично изпълнение“; 
6. Други 

 
 
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус на предаване на длъжността Изпълнителен директор; 
Председателят на УС на ПРОФОН представи подробна информация пред членовете относно 
проведените срещи с досегашния Изпълнителен директор и статуса на предаване на длъжността. УС 
беше запознат с актуалното състояние на всички отдели на дружеството, отношенията му с 
международните партньори  и тези на национално ниво. Обсъдиха се и актуалните приоритети. 
 
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на процедурата по избор на Изпълнителен директор; 
Представиха се резултатите от проведената кампания по първоначален подбор на кандидатите за 
заемане на длъжността Изпълнителен директор. Отчетоха се постъпилите кандидатури и избраните 
кандидати за среща с Управителния съвет.  
 
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите с медии; 
Представи се информация относно взаимоотношенията между ПРОФОН и ползвателите в сектор 
Медии. Членовете на Управителния съвет взеха решения относно ползватели, които имат 
задължения към ПРОФОН. 
 
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Статус на договорите за грант на БАМП и БМА за 2022: 
В изпълнение на решенията на ОС на ПРОФОН, проведено на 20.04.2022 г. за финансиране и 
подпомагане на дейността на продуцентите и артист-изпълнителите се сключиха договори с БАМП и 
БМА, които към датата на заседанието на УС са надлежно изпълнени от срана на ПРОФОН и 
средствата са предоставени на съответните организации.   
 
ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуално състояние в сектор „Публично изпълнение“; 
Точката беше отложена за разглеждане за следващо заседание на УС.  
 
ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други; 
УС взе финансови решения за намаляване на банковите такси. 
 
Заседанието беше закрито в 17:30 ч.  


