
 

 

ПРОТОКОЛ № 9 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МУЗИКАУТОР 

ПРОВЕЛО СЕ НА 27.10.2014Г. ОТ 10.30 ЧАСА 

 

Присъстват: Ясен Козев, Васил Гюров, Стоян Михалев, Анабела Анастасова, 

Виктория Терзийска, Георги Арнаудов, Георги Костов, Красимир Куртев, Петър 

Делчев, Станислава Армутлиева. 

 

Отсъстват: Веселин Тодоров, Кирил Маричков, Петър Дундаков, Виктор Стоянов, 

Гергана Турийска. 

 

Присъстват без право на глас: Иван Димитров – изпълнителен директор, Мариана 

Андреева – юрист, Гергана Гайдажиева – юрисконсулт, Ефросина Саракинова – 

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) Нова ТВ 

2) Vbox 

3) Мониторинг 

4) Разни 

 

По точка първа:  

 

 УС взе решение – решението е конфиденциално. 

 УС взе решение да се направи ревизия на всички договори и систематизирането 

им (с начална, крайна дата и условия) с цел оптимизиране на преговорния 

процес. 

  

По точка втора: 

 

 УС взе решение да отхвърли предложението от страна на VBOX7 за сключване 

на договор по предложените от тях параметри. 

 

Точка четвърта: Разни 

 

 Становище относно кампанията „Споделяме музика, емоция, култура” - Иван 

Димитров обърна внимание, че комисията, която се е занимала с проверката не е 

изпълнила указанията на УС, зададени при избирането й. Решението е 

принципно и изрично изисквало същата да се произнесе само върху писмено 

изложени мотиви. Такива не са постъпили, въпреки че многократно са 

изисквани. Отделно настоява,  Комисията ясно да представи установени факти, 

за да бъде информиран УС, както и да даде правно становище за 

основателността/неоснователността на претенциите. Твърди, че голяма част от 

претенциите са несъстоятелни, доколкото не се подкрепят от доказателства, а 

почиват на изолирани твърдения на изпълнителя на договора. Счита, че ако при 

заснемането на финалния концерт фирмата изпълнител се бе справила успешно  

 



 

 

и нямаше висок брак в продукцията, казусът нямаше да възникне. /Иван 

Димитров напуска заседанието/. 

 

 УС даде мандат на юристите в Комисията да изготвят споразумение, което да 

съдържа точно описание на извършената услуга от страна на ЗУУМ 

ПРОДЪКШЪН КЪМПЪНИ ЕООД, с управител г-н Васил Николов, както и 

сумата, която следва да му се заплати с цел коректното уреждане на 

възникналите взаимоотношения. 

 


