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Предложения на Управителния съвет на ПРОФОН за изменения в 
в Устава на ПРОФОН 

(за разглеждане от ОС 26.05.2021 г.) 
 
 
Създава се нов чл. 9а със следното съдържание: 
/1/ДРУЖЕСТВОТО има две категории членство – пълноправно и асоциирано. 

/2/ Пълноправни членове са лицата, които отговарят на изискванията на чл. 9/1/ от Устава, 
както и кумулативно на следните изисквания: 

а/ да са генерирали приход в ДРУЖЕСТВОТО от разпределени възнаграждения най-
малко 165,00 /сто шестдесет и пет/ лева за последната година, независимо от това дали 
като членове или нечленове, и 

б/ да са заплатили вноската за подновяване на членство за предходната година или 
имат генериран приход в ДРУЖЕСТВОТО, който е достатъчен за покриването й. 

/3/ Пълноправните членове имат всички права по чл. 15 от Устава. 

/4/ Асоциирани членове са лицата, които отговарят на изискванията на чл.9/1/ от Устава, но 
не и на някое от изискванията по ал. 2, т. а/ или б/. Асоциираните членове имат същите права 
като пълноправните, с изключение на правата по чл. 15, б. а/ и б/. Асоциираните членове 
стават пълноправни такива при покриване на изискванията по ал. 2. 

/5/ Преди началото на всяко ОС ДРУЖЕСТВОТО установява категорията на всеки член 
съобразно изискванията на ал. 2, т. а/ и б/. 

 
В чл. 12, ал. 6 се добавя думата „пълноправни“ и текста придобива следната редакция: 
/6/ Решението за изключване се взема от ОС с обикновено мнозинство от присъстващите 
пълноправни членове на ДРУЖЕСТВОТО. Предложеният за изключване член не участва в 
гласуването. 
 
Чл. 15 се правят изменения в буква „а“ и буква „б“ и се създават нови букви „з“ и „и“, както 
следва: 
Чл. 15. Всеки член на ДРУЖЕСТВОТО има право: 
а/ да участва в дейността и управлението на ДРУЖЕСТВОТО, и да ползва резултатите от 
дейността на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно разпоредбите на този УСТАВ и гласува в ОС, при 
условие, че отговаря на изискванията на чл. 9а от Устава за пълноправно членство; 
б/ да избира и да бъде избиран в ръководните органи на ДРУЖЕСТВОТО съгласно 
разпоредбите на закона и на този УСТАВ и при условие, че отговаря на изискванията на чл. 9а 
от Устава за пълноправно членство, и за когото не са налице ограниченията по чл. 26, ал. 2, 
съответно 31, ал. 3 от Устава.  
 
В Чл. 19, ал. 1 се добавя думата „пълноправни“, като текста придобива следната редакция: 
Чл. 19./1/ ОС се състои от всички пълноправни членове на ДРУЖЕСТВОТО или техни законни 
представители, като всеки член има право на един глас. 

 



2 
 

В чл. 19 се създава нова алинея със следното съдържание: 

/2/ Асоциираните членове могат да участват в заседанията на ОС и в дискусиите, да правят 
предложения и да задават въпроси. Асоциираните членове нямат право на глас в ОС. 

В Чл. 20, ал. 3 се добавя думата „пълноправните“, като текста придобива следната редакция: 
/3/. (изм. по решение на ОС от 04.11.2015 г., изм. по решение на ОС от 18.04.2018 г.) 
Извънредни заседания на ОС се свикват при необходимост от УС по искане на УС или неговия 
Председател, НС или на 1/3 /една трета/ от пълноправните членове на ДРУЖЕСТВОТО. Ако 
след представяне на искането УС в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване 
на ОС, то се свиква от съда по седалището на ДРУЖЕСТВОТО по писмено искане на съответните 
заинтересувани лице/лица, изброени в предходното изречение. 

В чл. 23 и чл. 24, ал. 1 – ал. 4, навсякъде преди думата „членове“ се добавя „пълноправни“. 

Създава се нов чл. 24а с алинеи от 1 до 5, със следното съдържание: 
Чл. 24а. (нов)/1/.  При обявени извънредно положение, извънредна епидемична 

обстановка или мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или 
затрудняват провеждането на присъствени заседания, или при други обстоятелства при които 
УС счете, че присъствено ОС е невъзможно да се организира, ОС може да провежда заседания 
чрез онлайн връзка, като се свиква по предвидения по-горе ред. Участниците в заседание, 
провеждано чрез онлайн връзка, се считат за присъстващи. Не се допуска едновременното 
провеждане на присъствено заседание и заседание чрез онлайн връзка. Провеждането на 
заседание на ОС чрез онлайн връзка е неприложимо при решения, подлежащи на вписване. 

/2/. За провеждане на заседание чрез онлайн връзка, УС осигурява пряко и виртуално 
участие чрез видеоконферентна връзка  чрез технически средства, които позволяват 
използване на защитена комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на 
образ и звук между членовете на ОС, намиращи се на различни места, която връзка гарантира 
участието, идентифицирането и възможност за участие в гласуването на всеки член на ОС при 
спазване на изискванията за кворум и лично гласуване.  

/3/. За участие в заседанието чрез онлайн връзка всеки член следва да се регистрира 
чрез личен електронен адрес, с който е регистриран в ДРУЖЕСТВОТО, по ред, посочен в 
нарочната покана за свикване на заседанието чрез онлайн връзка. С подаването на 
електронни изявления за регистрация и при участие в ОС, участникът се съгласява, че тези 
изявления са равностойни на саморъчен подпис по см. на Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги/ЗЕДЕУС. В процеса по регистрация преди заседанието, 
когато член се представлява от пълномощник, се предоставя в административния офис на 
ДРУЖЕСТВОТО не по-късно от 5 работни дни преди датата на провеждане на заседанието. В 
пълномощното се посочва и имейл адрес на пълномощника за целите на участието му в ОС. 
Кворумът за участие в ОС се определя съобразно броя на регистрираните за участие членове. 

/4/. В началото на заседанието Председателят на УС обявява начина на провеждането 
му и гласуването  в  съответствие с техническата характеристика на  програмният 
продукт, който се използва за провеждането на заседанието чрез онлайн връзка, при спазване 
на изискванията на ал. 2. Преупълномощаване по време на заседанието не се допуска. 



3 
 

/5/. За всяко проведено заседание чрез онлайн връзка се изготвя видеозапис върху 
електронен носител, както и се съставя писмен протокол по реда на чл. 24 /8/, към който се 
прилага видеозаписа.  

 

В Чл. 26 ал. 2 се създават нови тирета, със следното съдържание: 

- лица, които не отговарят на изискването за пълноправно членство по чл. 9а; 

- лица, които не са генерирали приход от разпределени възнаграждения в ДРУЖЕСТВОТО поне 
330,00 /триста и тридесет/ лева за последната година; 

- лица, които са оттеглили от репертоара на ПРОФОН някои от видовете права за управление, 
посочени в чл. 8, ал. 1, б. а, върху своите звукозаписи и музикални видеозаписи. 

В чл. 42, преди думата „членовете“ се добавя „пълноправните“ и израза става 
„пълноправните членове“. 

В Чл. 45, б. в/ думата „ОС“ се заменя с „ДРУЖЕСТВОТО“ и текстът придобива следната 
редакция: 

в/ актуален списък с всички членове на ДРУЖЕСТВОТО; 

В Преходните и заключителни разпоредби се създават нови параграфи 3 и 4 със следното 
съдържание 

§3.  Последното изменение на Устава е направено на ОС на Дружеството, проведено на 
26.05.2021 г. Приетите на това заседание промени влизат в сила от датата на приемането им 
и се прилагат по отношение на всички настоящи членове на дружеството. При противоречие 
на разпоредите на договорите за членство с разпоредбите на Устава и Правилника за 
разпределение, се прилагат разпоредбите на Устава и Правилника за разпределение. 

§4.  Промените в чл. 26, ал. 2, приети от ОС на 26.05.2021 г. не засягат мандата на членовете 
на настоящите Управителен и Надзорен съвет, а се прилагат при предстоящ избор на 
Управителен и Надзорен съвет. 

 

 


