
 

Препис-извлечение 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
№ 33 Дата: 19.10.2015 г.  
 

Присъстващи: Ясен Козев – председател, Стоян Михалев – зам.-председател, Васил 
Гюров – зам.-председател, Виктория Терзийска, Васил Русев, Веселин 
Тодоров, Георги Костов, Вирджиния Пъблишинг ЕООД, Шуберт Мюзик 
Пъблишинг ООД 

Отсъстващи: Виктор Стоянов, Георги Арнаудов, Кирил Маричков, Красимир Куртев, 
Петър Дундаков, Петър Делчев 

Присъстващи без 
право на глас: 

Иван Димитров – изпълнителен директор, Мариана Андреева – адвокат 

  
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.  Устав/Правила за разпределение 

2.  Културен фонд 

3.  Нова телевизия 

4.  Директива – становище 

5.  БМА 

6.  Правила неидентифициран репертоар 

7.  Управление на паричните средства 

8.  Разни 

  
РЕШЕНИЯ 
 

 УС даде мандат на преговарящия екип за продължаване на преговорите с Нова ТВ с цел 
финализиране и постигне съгласие за сключване на договор според позицията на 
Музикаутор. 

 
Гласували ЗА: 8 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 

 

 УС прие становище във връзка с проекта на Закон за колективното управление на 

авторското право и сродните му права, което да бъде изпратено на министъра на 

културата: 

„Управителният съвет на МУЗИКУТОР разгледа изготвения проекто-закон и с настоящото 

изразява подкрепата си за него. Считаме, че той отразява коректно текстовете на директива 

2014/26 на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г. и дава подробна рамка за 

дейността на организациите за колективно управление на права, отчитайки обществения 

интерес. Създават се условия за пълна прозрачност и отчетност на организациите за 

колективно управление на права, към каквито МУЗИКАУТОР се придържа и към момента и 

се гарантират интересите на ползвателите чрез въвеждане на ясни правила за лицата, 

които могат да извършват колективно управление.“ 

Гласували ЗА: 7 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 1 

 



 

Препис-извлечение 

 УС взе решение срокът на споразумението между Музикаутор и Българска музикална 
асоциация за реализация на проект за дигитализация на български музикални и свързани с 
музика литературни произведения, да бъде удължен до 31.12.2016 г. Следва да бъде 
представен отчет от БМА пред УС през месец януари 2017 г.  
С това решение се ревизира предходно взето на 28.09.2015 г.  

 
Гласували ЗА: 8 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 
 


