
 

 

ПРОТОКОЛ 32 

 

Заседание на Управителния съвет на Музикаутор, проведено на 20.11.2012 г. 

 

 

При наличие на кворум, председателят на УС откри заседанието. 

 

Присъстват: Ценко Миникин, Ясен Козев, Васил Гюров, Кирил Маричков, Живко 

Колев, Александър Петров, Георги Арнаудов, Анабела Анастасова,  Хайгашод Агасян, 

Петър Дундаков, Найден Андреев 

 

Отсъстват: Митко Щерев, Петър Делчев 

 

На заседанието на управителния съвет без право на глас присъстват: Ивайло 

Крайчовски - председател на КФК, Васил Николов - член на КФК, Борис Чакъров – 

член на КФК, Магдалина Тодорова-изпълнителен директор.    

 

Съгласно чл.18/1/ и чл.19 от Устава на сдружението, председателят на УС - г-н Ценко 

Минкин,  откри заседанието при следния дневен ред, който бе подложен на гласуване:

  

Дневен ред: 

 

1.Споразумение с г-жа Магдалина Тодорова 

2. Промени в Устава на Музикаутор 

3. Разни  

а Утвърждаване на редактирания текст на правилата за разпределение 

б. Корекции в бюджета на дружеството. 

в. Социален фонд на дружеството.    

 

 

Взети решения: 

 

1. УС взе решение  да се разменят местата на първа и втора точка. 

2. УС взе решение за следните предложения, които бяха приети: 

- Изказванията да са с продължителност до 3 минути. 

- Дебатите по всяка една точка от дневния ред да са с продължителност 40 минути.  

- Заседанието да не се прекратява преди да бъде изчерпан дневният ред. 

 

4. УС взе решение членовете на сдружението, които не са заплатили членски внос да 

бъдат приканени да заплатят дължимите суми за членски внос за 2011 г. и 2012 г. до 

края на 2012 г. на предстоящото общо събрание, в сайта на Музикаутор и уведомени по 

e-mail. В противен случай ще бъдат изключени от сдружението на следващото 

заседание на управителния съвет на дружеството. 

 

5. УС взе решение за представяне, обсъждане и гласуване на промени в Устава пред 

членовете на Общото събрание. 

 

6. УС взе решение г-жа Магдалина Тодорова да бъде освободена от позицията 

Изпълнителен директор, след изтичане на платен отпуск за гледане на дете до 1г.  


