
 

         

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МУЗИКАУТОР, 

ПРОВЕДЕЛО СЕ НА 20.04.2015 Г. ОТ 11.00 ЧАСА 

 

 

 

Присъстват: Ясен Козев – Председател, Стоян Михалев – Зам.-председател, Васил 

Гюров – Зам.-председател, Васил Русев, Веселин Тодоров, Виктор Стоянов, Георги 

Костов, Георги Арнаудов, Кирил Маричков, Анабела Анастасова (за „Шуберт Мюзик 

Пъблишинг” ООД), Адриана Димитрова (за „Вирджиния Пъблишинг” ЕООД) 

 

Отсъстват: Виктория Терзийска, Красимир Куртев, Петър Дундаков, Петър Делчев  

 

Присъстватбез право на глас: Иван Димитров – Изпълнителен директор 

 

 

Заседанието се проведе при следния Дневен ред: 

 

1. Мониторинг 

2. Казус Акорд 

3. Културен фонд 

4. Проблеми в концертна дейност 

5. АБРО – радио тарифа 

6. Разни 

 

 

По време на заседанието бяха взети следните Решения: 

 

 УС даде мандат на Изпълнителния директор за довършване на преговорите и 

сключване на договор с BMAT, в който има създаден критерий за оценка на 

услугата в едногодишен период.  

 УС взе решение да отклони предложението за договор с Акорд Нет, тъй като се 

изисква още информация по казуса. 

 УС взе решение да бъдат изготвени официални писма до Министерство на 

културата, както и до Прокуратурата. В писмата да се постави въпросът за 

наложения от години модел от Министерството, при който не се използват 

правомощията, дадени от закона за достъп и извършване на проверки от 

неговите служители на концертни прояви, както и за липсата на санкция за 

фирмите, които отказват достъп на проверяващите до мероприятията. 

 УС взе решение във връзка с постъпила молба с вх.№ 111/14.04.2015г. от член 

на сдружението, за отпускане на парична помощ от Социален фонд. Отпуснатата 

сума в размер на 500 лв. е съгласно т.4 от критериите за разходване на 

средствата от програма „Социално подпомагане на членовете на дружеството”. 

 



 

 

 УС взе решение да подкрепи г-н Иван Димитров в отправянето на покана към 

CISAC за провеждане на Европейски комитет през 2016г. в София, домакин на 

която да бъде Музикаутор.  

 УС даде мандат на екипа, водещ преговори с АБРО, за продължаване на 

преговорния процес според обсъдените параметри 

 Управителният съвет прие приложеното към настоящия протокол предложение 

за Правила за определяне размера на възнагражденията, дължими за използване 

на музикални и свързани с тях литературни произведения, включени в театрални 

и други драматични произведения при публично изпълнение.  Предложението за 

Правила да бъде внесено в Министерство на културата за утвърждаване. 

 


