
 

 

 

 

ПРЕПИС ИЗ ПРОТОКОЛ № 62 

 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МУЗИКАУТОР, 

ПРОВЕДЕЛО СЕ НА 17.03.2014 г. ОТ 10.00 ЧАСА 

  

Присъстват: Ясен Козев, Кирил Маричков, Васил Гюров, Анабела Анастасова, Живко 

Колев, Красимир Куртев, Георги Костов, Стоян Михалев, Георги Арнаудов, Петър Делчев  

 

Отсъстват: Гергана Турийска, Петър Дундаков, Хайгашод Агасян 

 

Присъстват без право на глас: Иван Димитров – Изпълнителен директор, Ефросина 

Саракинова – юрисконсулт, Венета Груева – юрисконсулт, Гергана Гайдажиева - 

юрисконсулт 

 

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

Козев, откри заседанието при следния дневен ред: 

 

1.    Дарик – доклад 

2.    БАККО – доклад 

3.    Правилата за разпределение - обсъждания 

4.    Културен фонд 

5.    Софтуер - доклад 

6.    Разни 

  

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ: 

 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  

 

1. УС окончателно одобри максималния размер на средствата, които ще се отпускат за 

всеки отделен вид проект.  

 

2. В случай че цяла музикална група кандидатства за финансиране или повече автори 

кандидатстват със съвместен проект за създаване и/или популяризиране, достатъчно 

условие, за да бъде приета кандидатурата, е само един член на групата, съответно 

само един съавтор да бъде член на МУЗИКАУТОР. 

 

3. Комисията разглежда и оценява кандидатурите на не повече от две заседания в 

рамките на две последователни седмици. В случай че броят на кандидатурите 

надвишава 120 проекта, по изключение Комисията може да разгледа и оцени 

проектите в три заседания в рамките на две последователни седмици. 

 

4. След представяне в срок на последния проект в откритата сесия на фонда в 

двуседмичен срок от подаването на последния отчет, изпълнителният директор свиква 

заседание на Комисията, в рамките на което тя трябва да разгледа представените 

отчети на изпълнените в срок проекти. По изключение проекти с по-дълъг срок на 

реализация могат да се разгледат в отделно заседание на Комисията.  

 

5. Само четири заседания на Комисията в рамките на една сесия са заплатени. 
 



 

 

 

  

6. Да се въведе ограничение в Правилника за дейността на фонда само членове на 

дружеството да имат правото да участват за финансиране. 

 

7. Кандидати, получили финансиране в една сесия нямат право да участват за 

получаване на финансиране по проекти за създаване и популяризиране в две поредни 

сесии на фонда. 

 

8. УС гласува en bloc всички промени в Правилника за Културния фонд. 

 

9. УС реши на 18.03.2014 г. да бъде открита нова сесия на Културния фонд.  

 

Срок за кандидатстване: 30 дни 

Размер на сумата, която ще бъде отпусната в конкретната сесия: до 100 000 лв. 

Специфични изисквания към кандидатите и проектите: няма 

Начини за информиране на членовете: по имейл до членовете, публикуване на обява 

на интернет сайта на МУЗИКАУТОР и на Facebook страницата на МУЗИКАУТОР. 


