
 

                   

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ  

 

 

ПРОТОКОЛ № 25 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МУЗИКАУТОР, 

ПРОВЕЛО СЕ НА 11.05.2015 Г.  

 

Присъстват: Ясен Козев, Васил Гюров, Веселин Тодоров, Виктория Терзийска, Стоян 

Михалев, Георги Арнаудов, Георги Костов, Красимир Куртев, Петър Дундаков, Виктор 

Стоянов, „Вирджиния Пъблишинг” ЕООД, „Шуберт Мюзик Пъблишинг” ООД. 

 

Отсъстват: Васил Русев, Кирил Маричков, Петър Делчев. 

 

Присъстват без право на глас: Иван Димитров 

 

Съгласно чл. 18, ал. 1 и чл. 19 от Устава на сдружението, г-н Ясен Козев откри 

заседанието при следния 

 

Дневен ред: 

1. Изслушване на член на дружеството 

2. Публично изпълнение – доклад 

3. Концертна дейност – доклад 

4. Телевизии – предприемане на съдебни действия спрямо некоректно ползватели 

5. Национална агенция „Музика” – предложение за взаимодействие 

6. Културен фонд 

7. Разни 

 

Решения: 

 Членовете на УС дадоха мандат на изпълнителния директор и неговия екип да 

проучи възможностите за развитие в сектора  публично изпълнение, вкл. и 

технологично и обединяване на мрежата от агенти с Профон; сключване на 

меморандум за сътрудничество в контекста на новата тарифа с БХРА 

 УС даде мандат на Иван Димитров и екипа да изготвят погасителен план на 

задълженията на музикалните телевизии Балканика, Фен ТВ и БГ Мюзик Ченъл. 

При условие, че има некоректно спрямо плана плащане, то да бъдат предприети 

съдебни действия.  

 УС реши да се заведе дело срещу TV7 за неплатени задължения за първата 

половина на 2014 г.  

 УС дава мандат за преговори с NOVA TV, съгласно обсъдените параметри.  

 УС реши да ограничи участието във фондовете на автори, които се отказват с 

писмени декларации от изплащане на правата си при следните случаи: 

1. Излъчване в която и да е електронна медия; 

2. Участие в концерти; 

3. Преотстъпване от страна на автора на правата за публично изпълнение на 

организации, осъществяващи паралелна/конкурентна на Музикаутор 

дейност. 

 

 



 

 

ДОКЛАД 

на комисията, създадена да разгледа отсъствията на членове на УС от заседания в 

състав Ясен Козев, Васил Гюров и Стоян Михалев  

 

Комисията се запозна със справка за присъстващите на заседанията на Управителния 

съвет на МУЗИКАУТОР и установи, че следните негови членове са присъствали на по-

малко от половината проведени заседания /общо 22/: 

Виктор Стоянов – присъствал на 6 заседания, отсъствал от 16 заседания 

Веселин Тодоров - присъствал на 10 заседания, отсъствал от 12 заседания 

Кирил Маричков - присъствал на 8 заседания, отсъствал от 14 заседания 

Петър Дундаков - присъствал на 10 заседания, отсъствал от 12 заседания 

Изслушани бяха горепосочените членове на УС. Като причина за отсъствията си                   

г-н Дундаков посочи професионални ангажименти извън страната, студийни записи и 

пътувания в чужбина. Изрази мнение, че не е коректно да се взимат предвид всички 

заседания на УС, тъй като броят им е много голям и в някои месеци се провеждат 

заседания всяка седмица. Би следвало да се приеме, че всеки месец УС има по едно 

редовно заседание и само то да се взима предвид при определяне отсъствията. В 

управителното тяло са избрани автори, които преди всичко трябва да се развиват и 

професионално, за да бъдат адекватни  в работата си и като представители на творците, 

които са им гласували доверие.  

Г-н Маричков заяви, че е имал много сериозно заболяване, което е наложило операция, 

последвали са усложнения и период на възстановяване. Всичко това му е попречило на 

участието в УС и на турнето на „Фондацията“ в САЩ. Изрази желание УС да вземе 

решение следващото общо събрание да гласува оставката му, както и да вземе решение 

относно участието му в УС дотогава. 

Г-н Тодоров заяви, че на последното изборно Общо събрание се е решило съставът на 

УС да бъде 15 членен, именно поради възможна заетост на някои от членовете на 

съвета. (понякога трябва да пътуват по творчески, бизнес и други причини.) Обърна 

внимание върху факта, че макар и физически отсъствал от заседанията, той е работил и 

дистанционно и дори да не е присъствал лично, винаги е вземал отношение по 

разискваните въпроси. Обърна внимание и че не е получавал хонорар за тези отсъствия, 

с което не е ощетил организацията, напротив. 

Г-н Стоянов посочи като причина за отсъствията си заеманата от него длъжност 

заместник-министър на културата в правителството на професор Близнашки, която е 

била несъвместима с членството в УС, за което съветът е бил уведомен своевременно. 

Докато е изпълнявал тази длъжност е работил усилено за интересите на гилдията и  



 

 

авторите. Имало е осезаемо раздвижване на областта, повишаване на кореспонденцията 

и множество срещи в министерство на културата.  

Въз основа на гореизложеното Комисията изразява становище, че въпросът с 

отсъствията на посочените членове на УС от заседания трябва да бъде поставен на 

разглеждане на следващото Общо събрание, както с оглед на присъствието на тези 

членове в Управителния съвет, така и с оглед евентуална промяна на Устава.  

 

 

    

     Ясен Козев, Председател на Комисията 

 


