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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 26.10.2022 г. /СРЯДА/,
В заседанието участваха:
- Членове на УС: Станислава Армутлиева, Станислав Захариев, Кирил Величков, Красимир
Тодоров, Виктор Касъмов и Рут Колева
Онлайн: Росен Стоев и Александър Обретенов
-

Членове на НС: Васил Русев
Онлайн: няма

-

Други участвали: Владимир Владимиров – Изпълнителен директор, Деяна Каранешева –
Административен директор и Веселин Георгиев – Юрисконсулт на ПРОФОН.
Председателстващ: Станислава Армутлиева
Протоколирал: Веселин Георгиев

Заседанието на УС се проведе при следния Дневен ред:
1. Разглеждане на предложения относно организацията и дейността на УС на ПРОФОН;
2. Текущ отчет на Изпълнителния директор:
2.1. Проведени до момента срещи;
2.2. Актуален статус и стратегия за преговорите с медиите, договорите с които изтичат в края на
2022 г.;
2.3. Обратна връзка от срещата на телевизионните и кабелни оператори в гр. Хисаря;
2.4. Статус на екипа – нови назначения;
2.5. Статус на финансовите резултати – отчет на трето тримесечие;
2.6. Текущи казуси.
3. Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на ПРОФОН;
4. Други.
ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разглеждане на предложения относно организацията и дейността на УС
на ПРОФОН;
Членовете на Управителния съвет разгледаха проект на Вътрешни правила за работа на
управителния съвет на ПРОФОН. Подхода на разглеждане на документа беше текст по текст, като
членовете предлагаха своите предложения и корекции. Всяка една корекция по текстовете беше
направена след постигане на единодушие.
ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Текущ отчет на Изпълнителния директор;
Изпълнителният директор представи отчет относно проведените от встъпването му в длъжност
срещи. Представи още актуален статус и стратегия за преговорите с медиите, информация за нови
назначения и обобщи срещата на телевизионните и кабелни оператори в гр. Хисаря. Представи се и
отчет за трето тримесечие.
ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преглед и статус на взетите решения от предходни заседания на УС на
ПРОФОН;
Точката от дневния ред беше оставена за разглеждане на следващо заседание на УС.
ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други;
Няма

Заседанието беше закрито в 18:30 ч.
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