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П Р О Т О К О Л  №  1 4  
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР 

проведено на 10.01.2012 г. в офиса на  МУЗИКАУТОР 
 
Присъствали: Ценко Минкин,  Александър Петров, Васил Гюров, Живко Колев, 
Кирил Маричков, „Шуберт мюзик пъблишинг”  ЕООД, представлявано от 
Анабела Анастасова,  Хайгашод Агасян,  Георги Арнаудов, Кирил Илиевски, 
Ясен Козев и Митко Щерев 
Отсъстват:  Петър Делчев и Петър Дундаков 

 
На заседанието присъстват без право на глас:  Магдалина Тодорова – 

изпълнителен директор и Гадар Хачикян-Бенлиян – адвокат и водещ протокола на 
заседанието. 

 
Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

 
1. Общо събрание - подготовка 
2. Доклад за резултатите от провеждането на първата сесия на фонд 

„Популяризиране и развитие на българското културно наследство и 
творчество”. 

3. Състояние на събираемостта в сектори концерти, механични и 
дигитални права 

4. Разни 
 
РЕШЕНИЕ: след представяне на проекта за отчетния доклад до 7.02. по 
електронната поща и добавяне на бележките на всеки един от членовете на 
Управителния съвет на заседанието на УС на 14.02. доклада да се приеме в 
окончателен вид. Докладът да бъде изготвен от изпълнителния директор г-жа 
Тодорова. 
РЕШЕНИЕ: възлага на г-жа Тодорова да изготви проект за промени в Правилата 
и да го представи до 7.02. по електронната поща, за да бъде обсъден на следващия 
Управителен съвет. Управителният съвет гласува единодушно да се добави като 
точка в дневния ред за Общото събрание и освобождаване като член на 
Управителния съвет на Хайгашод Агасян. 
РЕШЕНИЕ: да се конкретизира идеята на г-н Гюров, да се изиска правна и 
икономическа обосновка и след това да се вземе решение на Управителния съвет. 
РЕШЕНИЕ: г-жа Тодорова да изготви предложение с поне 10 мерки във връзка 
със събирането на авторски възнаграждения от концерти със срок, мероприятия и 
отговорници; да се изготвят писма до министерство на културата и министерство 
на финансите, като пое ангажимент да организира среща в двете министерства по 
темата; администрацията да се изготви писмо до г-жа Йорданка Фандъкова за 
подписване на генерално споразумение с Музикаутор; да се изготви писмо до 
НИС на ПП ГЕРБ относно предизборните концерти.  
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РЕШЕНИЕ: във връзка със социалния фонд, докато се изготвя софтуера, да се 
направи предварителната справка колко човека отговарят на условията и веднага, 
щом софтуерът заработи, да заработи максимално бързо и фондът. Да  се изготви 
през това време и правилник за този фонд. 


