
Препис-извлечение 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
№ 28 Дата:06.07.2015г. 

Присъстващи: Ясен Козев – председател, Васил Гюров – зам.- председател, 
Стоян Михалев – зам.-председател, Веселин Тодоров, Васил 
Русев, Георги Арнаудов, Георги Костов, Красимир Куртев, 
Кирил Маричков, Петър Дундаков, „Вирджиния Пъблишинг” 
ЕООД, „Шуберт МюзикПъблишинг” ООД. 

Отсъстващи: Виктор Стоянов, Виктория Терзийска, Петър Делчев
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 
г-н Ясен Козев откри заседанието при следния 

ДНЕВЕН РЕД
1. Казуси с малки телевизии

2. Културен фонд

3. Разни

РЕШЕНИЯ

 УС взе решение да бъде променен дневния ред  -  да бъдат разменени като 
последователност  точки втора и трета.

Гласували ЗА: 9 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 2

 УС даде мандат на преговарящия екип да продължи с преговорите между 
Музикаутор и БХРА за нова тарифа Публично изпълнение според обсъдените 
параметри.  

Гласували ЗА: 11 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

 УС взе решение да одобри съвместното разработване на софтуер за ХоРеКа 
между Музикаутор и Профон според посочените параметри. 

Гласували ЗА: 11 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

 УС взе решение всяко заседание на същия, да започва с четене на протокол от 
предходното заседание и подписването му. 

Гласували ЗА: 10 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

 УС обсъди и прие работеща административна система, чрез която контролно-
финансовата комисия ще получава информация от решения на управителен 
съвет, съобразена с раздел IV, т.6 от Правилник за дейността на Музикаутор.  
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Гласували ЗА: 9 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1

 УС взе решение да се посочва кое решение е конфиденциално – следователно 
то не се публикува на сайта в препис, но влиза в пълната версия на протокола.  

Гласували ЗА: 10 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

 УС взе решение да предостави на контролно-финансовата комисия достъп до 
пълните протоколи от заседанията на управителен съвет проведени до момента. 
Контролно-финансовата комисия следва да се информира за решенията на УС 
на свое заседание в пълен състав.  

Гласували ЗА: 10 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

 УС взе решение да не предоставя достъп до аудиозаписи от посочените в 
заявлението на г-н Петков заседания, тъй като г-н Петър Петков вече е получил 
достъп до протоколите от въпросните заседания, с изключение на  
конфиденциалната информация, съдържаща се в тях. 
УС обърна внимание, че съгласно действащия Правилник за дейността на 
сдружението изготвянето на аудиозаписи не е задължително, а се прави при 
възможност. 

Гласували ЗА: 10 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

 УС взе решение да бъдат предоставени исканите от г-н Петър Петков 
документи –копие от протокол на Управителен съвет от дата 23.02.2015г, копие 
от протокол от Общо събрание провело се на 29.03.2015г. и документ 
удостоверяващ членството на г-н Пеков в Музикаутор. 

Гласували ЗА: 10 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

 УС взе решение терминът „ново произведение” да означава произведение, 
което не е било разгласено до момента на кандидатстването за финансиране по 
КФ, т.е. произведение, което не е било доведено до знанието на неограничен 
кръг лица, независимо от формата и начинът, по които е било осъществено 
това. 

Гласували ЗА: 10 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0

 УС взе решение, че ако впоследствие бъде установено, че произведението не е 
ново, авторът,получил финансиране ще се задължи да върне средствата, които е 
получил от Културния фонд и в случай че не го направи, същите ще бъдат 
удържани от авторските възнаграждения, които Музикаутор е събрало по 
неговата партида.

Гласували ЗА: 10 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0
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 УС взе решение всеки кандидат може да кандидатства с едно произведение или 
повече от едно авторски произведения, обединени в един проект. 

Гласували ЗА: 8 ПРОТИВ:0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:0

 УС взе решение да няма ограничение да се финансират само произведения, 
чиито текст е на български език.  

Гласували ЗА: 8 ПРОТИВ:0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0


