
 

Препис-извлечение 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

№ 29 Дата: 27.07.2015 г.  

 

Присъстващи: Ясен Козев – председател, Васил Гюров – зам.-председател, Стоян 

Михалев – зам.-председател, Васил Русев, Веселин Тодоров, Виктор 

Стоянов, Кирил Маричков, Красимир Куртев, Петър Дундаков, Вирджиния 

Пъблишинг ЕООД, Шуберт Мюзик Пъблишинг ООД 

Отсъстващи: Виктория Терзийска, Георги Арнаудов, Георги Костов, 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 

Ясен Козев откри заседанието при следния 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Доклад за текущо състояние и готовност за разпределение – 2014 г. 

2. Социален фонд 

3. Културен фонд 

4. Публично изпълнение – доклад 

5. Разни 

  

РЕШЕНИЯ 

 

• УС на Музикаутор прие Доклада за разпределение на правата за публично изпълнение 

и излъчване на произведения за 2014 г., принадлежащи на репертоара на Музикаутор. 

Гласували ЗА: 11 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 

• УС утвърди актуализиран списък с членовете на Сдружението, отговарящи на условията по 

чл. 6 от Правилника на Социален фонд, както и сумата, подлежаща на разпределение между 

тях по този фонд, съгласно Методологията – неразделна част от настоящия Правилник.  

Гласували ЗА: 11 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 

• УС взе решение срокът за изпълнение на проект, финансиран от фонд „Популяризиране и 

развитие на българското културно наследство и творчество” да бъде в рамките на една година 

след подписването на договора между автора и Музикаутор за отпускане на средствата. 

Гласували ЗА: 9 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 2 

 

• УС взе решение да се открива не по-малко от една сесия годишно на фонд 

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

Гласували ЗА:  8 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 2 

 

• УС взе решение автори, одобрени за получаване на финансиране в дадена сесия на 

фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество”, 

да нямат право да кандидатстват за финансиране на проекти в следваща сесия на 

фонда, независимо дали се провежда в една или в различни календарни години. 

Гласували ЗА:  9 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 


