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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2022 г. /СРЯДА/,
В заседанието участваха:
- Членове на УС: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Виктор
Касъмов и Красимир Тодоров.
-

Членове на НС: няма

−

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

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отчет на първо и второ тримесечие на 2022 г.;
Актуален статус на делото свързано с „ГИПС“ АД;
Актуален статус на преговорите с медии;
Актуално състояние в сектор „Публично изпълнение“;
Основни проблеми в сектор „Препредаване“;
Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет на първо и второ тримесечие на 2022 г.;
Управителният съвет разгледа финансовите показатели на ПРОФОН през първото и второто
тримесечие на 2022 г.
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на делото свързано с „ГИПС“ АД;
Управителният съвет разгледа актуалното състояние на делото свързано с „ГИПС“ АД. Във връзка с
него бяха взети решения за осигуряване на процесуална защита на дружеството.
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуален статус на преговорите с медии;
Председателят на УС представи актуалния статус на преговорите с медии. Обсъдиха се
предприетите действия срещу ползвателите, които неизпълняват договорните си отношения с
дружеството.
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуално състояние в сектор „Публично изпълнение“;
Управителният съвет разгледа подробна информация за актуалното състояние на сектор „Публично
изпълнение“, в това число приходи през 2021 по тип обекти, структура, покритие и стратегии.
ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Основни проблеми в сектор „Препредаване“;
Членовете на УС обсъдиха проблематиката около тарифата за Препредаване и неактуалността и
спрямо все повече консолидиращия се пазар. Обсъдиха се предприетите действия и планираните
такива за промяна на тарифата.
ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;
УС бе запознат с внесения Законопроект за изменение и допълнение на ЗРТ.
Заседанието беше закрито в 17:30 ч.
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