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П Р О Т О К О Л  №  3 0  
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР 

проведено на 06.11.2012 г. в офиса на  МУЗИКАУТОР 
 
Присъстват: Ценко Миникин, Ясен Козев, Васил Гюров, Кирил Маричков, Живко 
Колев, Александър Петров, Георги Арнаудов, Анабела Анастасова,Митко Щерев, 
Петър Делчев. 
Отсъстват: Хайгашод Агасян, Найден Андреев, Петър Дундаков.    
 
На заседанието на управителния съвет без право на глас присъстват Ивайло 
Крайчовски, председател на КФК на сдружението и Николета Априлова – главен 
счетоводител на сдружението. 
 
По предложение на председателя на УС и след кратък дебат, членовете на УС 
гласуваха следния дневен ред на заседанието:  
1.Кратко експозе на КФК 
2. Управление на дружеството и статута на г-жа Николета Априлова. 
3. Доклад на комисията за промени в  правилата за разпределение. 
4. Доклад на комисията за промени в  устава на сдружението. 
 
РЕШЕНИЕ: Членовете на УС съвет гласуваха да бъде сключен договор за 
възлагане на поръчка за предприемане на съдебни действия срещу bTV с 
адвокатска кантора „Андреева, Долапчиев, Въльовска и Нилсен”. 
РЕШЕНИЕ: Да бъде променено името на длъжността „заместник изпълнителен 
директор”, /длъжността е гласувана през юни месец 2012 г./ с  „административен 
директор” като се запазят всички функции, вписани в  длъжностната 
характеристика. 
РЕШЕНИЕ: Управление на офиса, възлагане на текущите задачи на служителите 
за деня, седмицата  както и дългосрочните, според решенията на управителния 
съвет, воденето на кореспонденцията, с контрагентите и сродните дружества, 
преговорите с ползвателите, като известява своевременно за датата и часа на 
преговорите. Преговорите да бъдат консултирани предварително с юрист или 
специалист от администрацията, подписване на финансови документи във връзка 
с разходите на дружеството – ордери, фактури и др., да отговаря за трудовата 
медицина в офиса. 
Срокът на тези пълномощия е до встъпване в длъжност на новия изпълнителен 
директор, а след това задълженията се свеждат да задълженията, съгласно  
длъжностната характеристика.  
РЕШЕНИЕ: Възлага се на г-жа Априлова да обяви конкурс за вътрешен юрист в 
дружеството, което да се добави към гласуваните по-горе правомощия. 


