
1 

 
 

П Р О Т О К О Л  №  2 1  
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР 

проведено на 10.05.2012 г. в офиса на  МУЗИКАУТОР 
 
Присъствали:  
Александър Петров, Васил Гюров, Георги Арнаудов, Найден Андреев, Петър 
Дундаков, Ценко Минкин, Ясен Козев и „Шуберт мюзик пъблишинг”  ЕООД, 
представлявано от Анабела Анастасова,  
Отсъстват: Митко Щерев, Живко Колев, Кирил Маричков, Петър Делчев и 
Хайгашод Агасян, 
 
На заседанието без право на глас присъстват: Ивайло Крайчовски – председател 
на Контролно-финансовата комисия /КФК/ и Николета Априлова – главен 
счетоводител. 
 
На заседанието присъстват без право на глас: Магдалина Тодорова – 
изпълнителен директор, Николета Априлова - счетоводител и Гадар Хачикян-
Бенлиян – адвокат на „Музикаутор” и водещ протокола на заседанието. 
 
Заседанието беше открито и водено от г-н Ценко Минкин – председател на УС по 
приетия единодушно дневен ред, а именно: 
 
1. Избор на постоянен представител и делегат за Общото събрание на Копи 

БГ на 7 юни 
2. Общо събрание на Музикаутор – дата, промяна на Правила и Устав 
3. Договор с Изпълнителния директор 
4. Договори със служителите 
5. Разни 
 
РЕШЕНИЕ: да се включи като точка 3. в дневния ред доклад на КФК за 
състоянието на дружеството към първото тримесечие на годината.  
РЕШЕНИЕ:нуждата от избор на нов постоянен представител на Музикауатор в 
Копи БГ се дължи на факта, че г-н Минкин  е този постоянен представител, а 
същевременно е член на Управителния съвет на Национален Фонд Култура 
/НФК/. Копи БГ дължи по ЗАПСП 30% от събраните средства на НФК и според 
него има конфликт на интереси. Г-н Минкин подчерта, че за него това е заварено 
положение и затова иска да си подаде оставката. Предложението бе прието 
единодушно. 
РЕШЕНИЕ: Управителният съвет избра единодушно за представител на 
Музикаутор в Копи БГ г-н Гюров, а за делегат – г-н Козев. Беше избран за 
резервен делегат г-н Минкин. 
РЕШЕНИЕ: предложението Общото събрание да се проведе през октомври, по-
конкретно втората половина на месеца, когато ще се предложат готови текстове за 
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Устава и Правилата. Решението за конкретната дата ще се вземе допълнително от 
УС.  
РЕШЕНИЕ: намаляване на заплатата на изпълнителния директор, както тя е 
предложила с 400 лева ефективно; 30 дневен отпуск; нормиран работен ден от 8 
часа с приемно време от 11 до 15 ч. и обезщетения в размер на две брутни трудови 
заплати в размер на настоящата заплата на изпълнителния директор.  
РЕШЕНИЕ: гласуване всички позиции така, както са предложени от г-жа 
Тодорова.  
 


