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ПРЕПИС ИЗ ПРОТОКОЛ № 47 

Заседание на Управителния съвет на МУЗИКАУТОР, проведено на 08.07.2013 
 

Присъстват: Ясен Козев, Георги Костов, Кирил Маричков, Живко Колев, Стоян Михалев, 

Петър Дундаков, Васил Гюров, Анабела Анастасова – представител на „Шуберт мюзик”, 

Гергана Турийска; 

Отсъстват: Хайгашод Агасян, Красимир Куртев, Петър Делчев, Георги Арнаудов 

На заседанието на УС без право на глас присъства: Иван Димитров–Изпълнителен 

директор на МУЗИКАУТОР 

 

Съгласно чл. 18, ал. 1 и чл. 19 от Устава на сдружението, Председателят на УС – г-н  

Ясен Козев, открива заседанието при следния дневен ред, който бе подложен на гласуване. 

Точка трета минава на мястото на точка втора  по желание на изпълнителния директор – 

Иван Димитров. 

 

1. ICMP – доклад, вземане на решение за отговор 

2. Тарифа радиа – предложение за промяна от АБРО 

3. Обсъждане предложение за сключване на договор с кината „Арена” 

4. Коментар-предложения за промяна на правилата за разпределение ( с оглед 

свикване на извънредно общо събрание в началото на м. Ноември ) 

5. Концепция за общи условия към тарифата за дигитално ползване 

6. Вземане на решение за действия свързани със Социалния и Културния фонд на 

дружеството; 

7. ЕАЗИПА 

8. Обсъждане на идея за промяна на тарифата за DJ-и 

9. Разни 

 

 

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Управителен съвет реши да предложи на Общо събрание през м. март 

2014, да увеличи присъствието на издателите в УС на дружеството. 

ПО ТОЧКА ВТОРА: УС приема предложението на АБРО за промяна на „Тарифа радиа” 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИ: УС е съгласен с всички забележки и се работи за оптимизиране на 

процедурата по разпределение и ще се предложи на ОС за гласуване на по-обективни 

Правила за разпределение. 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: УС подложи на гласуване сключване на договор с Кината „Арена”, с 

максимален срок от 2 години, давайки мандат на Изпълнителния директор да води 

преговорите за договор. 

 

 

 


