
 

Препис-извлечение 

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

№ 48 Дата: 27.06.2016 г.  
 

Присъстващи: Ясен Козев – председател, Васил Гюров – зам.-председател, 
Стоян Михалев – зам.-председател, Васил Русев, Веселин 
Тодоров, Виктор Стоянов, Георги Арнаудов, Георги Костов, 
Анабела Анастасова (представляващ „Шуберт Мюзик 
Пъблишинг” ООД), Борис Николов (представляващ 
„Вирджиния Пъблишинг” ЕООД), Красимир Куртев, Костадин 
Генчев 

Отсъстващи: Виктория Терзийска, Кирил Маричков, Петър Дундаков 
Присъстващи без право на глас: Иван Димитров – изпълнителен директор, Николета 

Априлова – главен счетоводител, ф-ма „Лойс”; членове на 
комисията към фонд „Популяризиране и развитие на 
българското културно наследство и творчество”: Магомед 
Алиев, Георги Константинов, Георги Андреев, Красимир 
Тасков 

  
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.  Открита сесия на Културния фонд за 2016 г. 

2.  Правила за парични средства 

3.  Предприемане на съдебни действия към некоректни промоутъри 

4.  Разни 

  

РЕШЕНИЯ 

 

 УС взе решение поради изчерпване на предвидените 200 хил. лв. и същевременното 
оставане без финансиране за проекти, получили висока оценка на комисията, да се 
отпуснат допълнително средства в размер на 160 хил. лв. за сесия на фонд 
„Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество” 2016 г. 
Тези проекти ще получат редуциран с 20% грант (частично финансиране) в зависимост 
от категорията, в която са се явили кандидатите. УС мотивира това свое решение 
финансирането да обхване по-голям брой проекти и да се стимулира развитието на 
българска музика. 
 

Гласували ЗА: 9 ПРОТИВ: 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 2 

 
 УС взе решение във връзка със средства, взети през 2012 г. от социален и културен 

фонд, за предсрочно погасяване на кредит за закупуване на офиса на дружеството с цел 
намаляване разходите по кредита, а именно, средствата да бъдат възстановени от 
средствата, генерирани във фонд Резервен към датата на решението. 
 

Гласували ЗА: 11 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 
 УС даде мандат на администрацията за предприемане на действия срещу София Мюзик 
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Ентерпрайсис според обсъдените параметри. 
 

Гласували ЗА: 10 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 
 Управителният съвет прие Предложения за размерите на възнагражденията, които да 

бъдат събирани от МУЗИКАУТОР за механично възпроизвеждане и разпространение, 
внос и износ на музикални и свързани с тях литературни произведения под формата 
звуко- и/или видеоносители, които предложения ведно със споразумението между 
МУЗИКАУТОР и БАМП да бъдат внесени в Министерство на културата, във връзка с 
утвърждаване на нова тарифа за механично лицензиране по реда на ЗАПСП.  
 

Гласували ЗА: 13 ПРОТИВ: 0 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 

 
 


