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П Р О Т О К О Л  №  2 6  
от заседание на УС на МУЗИКАУТОР 

проведено на 18.09.2012 г. в офиса на  МУЗИКАУТОР 
 
Присъстват : Ценко Минкин, Георги Арнаудов, Живко Колев, Митко Щерев, 
Кирил Маричков, Александър Петров, Петър Делчев, Васил Гюров, Ясен Козев и 
Петър Дундаков 
Отсъстват : Анабела Анастасова, Хайгашод Агасян и Найден Андреев 
 
На заседанието присъстват без право на глас : Магдалина Тодорова – 
изпълнителен директор, Николета Априлова – временно изпълняващ длъжността 
зам.-изп. директор, Ивайло Крайчовски – председател на Контролно-финансовата 
комисия и Гавраил Благоев – юрисконсулт и водещ протокола на заседанието. 
 
Заседанието беше открито и водено от г-н Ценко Минкин – председател на УС. 
Към момента на откриване на заседанието присъстваха 10 от членовете на УС. 
Беше подложен на гласуване дневния ред на заседанието, предложен от г-н 
Минкин както следва : 
 
1.Преглед на решенията на УС взети от 05.06.2012г. досега и тяхното изпълнение. 
2. Договори с ползватели / отношенията с BTV, Nova TV, БАМП, проблемите в 
сектор „Концерти”/.  
3. Предложение от фирма „Акорд мюзик” за публично изпълнение.  
4. Административно-организационни въпроси /статуса на длъжността на г-жа 
Николета Априлова, конкретизиране на дата за провеждане на Общо събрание, 
дейност на работните групи/.  
5. Разни 
 
РЕШЕНИЯ 
1. Беше подложено на гласуване предложението за преформулиране на текста на 
взетите на 19.06.2012г. две решения за декларации от автори за отказ от 
възнаграждения. Предложената корекция в текста на решенията е в следния вид : 
„Декларациите за отказ от възнаграждения за различните видове използване ще се 
подават от авторите директно в офиса на сдружението или по пощата, в който 
случай ще се изисква нотариална заверка на подписа.”  
След проведеното гласуване направеното предложение беше прието с 
единодушие 10 гласа „за”. 
2. Беше подложено на гласуване предложението за преформулиране на текста на 
взетото на 31.07.2012г. решение за текста на длъжностните характеристики за 
позициите „изпълнителен директор” и „зам.-изпълнителен директор” относно 
образователните изисквания. Предложението е за следния текст : 
„вид и равнище на образованието – магистърска степен, като с предимство ще се 
ползват кандидатите притежаващи магистърска степен по право или икономика” 
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След проведеното гласуване  направеното предложение беше прието с 9 гласа 
„за”. 
3. Беше подложено на гласуване предложението списъка с взетите решения от 
конкретното заседание на УС да се подписва от присъствалите членове на УС в 
края на съответното заседание. 
След проведено гласуване направеното предложение беше прието с единодушие 
10 гласа „за”. 


