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ПРЕПИС ИЗ ПРОТОКОЛ № 48 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА МУЗИКАУТОР, ПРОВЕЛО СЕ НА 22.07.2013 г.  

 

 

Присъстват: Ясен Козев, Георги Костов, Кирил Маричков, Живко Колев, Стоян Михалев, 

Васил Гюров, Хайгашод Агасян, Анабела Анастасова – представител на „Шуберт мюзик”, 

Гергана Турийска, Георги Арнаудов 

Отсъстват: Петър Дундаков, Красимир Куртев, Петър Делчев,  

На заседанието на УС без право на глас присъства: Иван Димитров–Изпълнителен 

директор на МУЗИКАУТОР след 12.00 часа, КФК  - Николета Априлова, Васил Николов, 

Ивайло Крайчовски 

 

Съгласно чл. 18, ал. 1 и чл. 19 от Устава на сдружението, Председателят на УС – г-н Ясен 

Козев, открива заседанието при следния дневен ред, който бе подложен на гласуване. Точка 

трета минава на мястото на точка втора  по желание на изпълнителния директор – Иван 

Димитров. 

 

1. КФК – доклад за извършена проверка; 

2. Социален фонд – одобряване на списъците за първо полугодие на 2013 г.; 

3. Депозити – справка и решение за подновяване; 

4. Доклад за БАККО; 

5. Доклад на изпълнителния директор за сделката с кината Арена; 

6. Доклад за текущо състояние и готовност за разпределение; 

7. Доклад за „Амстердамската инициатива“ за мултитериториално лицензиране. 

Обсъждане на стратегия и гласуване на мандат за преговори. 

8. Въпроси свързани с Културния фонд 

9. Разни 

 

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: УС прие списъка с лицата, навършили 63-годишна възраст към 

31.12.2012 г.  

УС приема промяна на базата за изчисление и получаване на пенсия, като я прави годишна 

база. Разпределянето и изплащането ще бъде на база за цялата година, независимо от датата 

на навършване на 63 г. ;УС прие авторите, навършили 63 годишна възраст през годината, за 

която се прави разпределение, ще им бъдат разпределяни и изплащани суми за цялата година. 

ПО ТОЧКА ВТОРА: УС приема, че сумите от Социален фонд ще се изплащат след 01.08 

всяка година заедно с Малки права. 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: УС дава мандат на изпълнителния директор Иван Димитров да 

подпише споразумение с БАККО. 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: УС приема разпределението за 2012 г, с опция ако постъпят нови 

суми до дата 26.07. те да бъдат включени в него. 

ПО ТОЧКА СЕДМА: УС решава да даде мандат на изпълнителния директор г-н Иван 

Димитров да започне преговори и дискусии с „Амстердамска инициатива” 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: УС гласува мандат на доверие на изпълнителния директор Иван 

Димитров, да се подведе процедура по завеждане на дела срещу ЕАЗИПА. 


