
 

Препис-извлечение 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

№ 30 Дата: 17.09.2015 г. 
 

Присъстващи: Ясен Козев, Васил Гюров, Стоян Михалев, Васил Русев, Георги Костов, 
Петър Делчев, Вирджиния Пъблишинг ЕООД, Шуберт Мюзик Пъблишинг 
ООД 

Отсъстващи: Веселин Тодоров, Виктория Терзийска, Виктор Стоянов, Георги Арнаудов, 
Кирил Маричков, Красимир Куртев, Петър Дундаков 

Присъстващи без 
право на глас: 

Иван Димитров – изпълнителен директор 

  
Съгласно чл. 18, ал. 1 и чл. 19 от Устава на сдружението, председателят на Управителния съвет 
Ясен Козев откри заседанието при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД 

1.  Нова телевизия – преговори 

2.  Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание – уточняване на дата, 
дневен ред и материали 

3.  Окончателно одобряване на тарифа за сектор ХОРЕКА и проект на споразумение с БХРА 
(Българска хотелско-ресторантьорска асоциация) 

4.  Кина – проблеми и предприемане на съдебни действия 

5.  Културен фонд – представяне на цялостна концепция от администрацията на Музикаутор 

6.  Разглеждане на възможността за членство в GESAC 

7.  Отчет концертна дейност 

8.  Отчет предприети действия във връзка с ТВ7 и Бокс ТВ 

9.  Доклад във връзка с договор за софтуер за разпределение 

10.  Обсъждане на предложение за действия, постъпило от г-н Веселин Тодоров 

  

РЕШЕНИЯ 

 

 УС взе решение за свикване на извънредно Общо събрание на сдружението на 
08.11.2015 г. (неделя) от 10.00 часа в зала 10 на НДК 

Гласували ЗА: 8 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 

 УС взе решение Общото събрание да бъде проведено при следния Дневен ред: 
1. Промяна на Устава на сдружението; 
2. Освобождаване на членове на Управителния съвет на основание чл. 20, ал. 1, т. „г“ 

от Устава и провеждане избор на членове от съответните квоти; 
3. Промяна на Правилата за разпределение на сдружението; 
4. Разни. 

Гласували ЗА: 8 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 

 УС прие проект за изменение на  Правилата за определяне размера на възнаграждения, 

дължими за използване на музикални и свързани с тях литературни произведения при 

публично изпълнение в заведения за хранене и развлечения; средства за подслон и 
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места за настаняване; казина и игрални зали; търговски обекти за продажба на стоки и 

предоставяне на услуги; спортни съоръжения; музеи, галерии, постоянни изложби, 

транспортни възли и други публични места. 

Гласували ЗА: 8 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 


