
 

Стажант „Лицензиране публично изпълнение“ 

 

МУЗИКАУТОР e организация за управление на авторски права в областта 

на музиката. МУЗИКАУТОР менажира правата на композитори, автори на 

текст към музика и музикални издатели, като сключва лицензионни 

договори с ползвателите на музика, събира авторските възнаграждения 

и ги разпределя към правоносителите. 

Дружеството лицензира над 95% от световния музикален репертоар на 

територия на България като представлява близо 3000 български автори 

и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски 

сдружения, с които МУЗИКАУТОР има договори за взаимно 

представителство. МУЗИКАУТОР е член на Международната конфедерация 

на дружествата на композитори и автори (CISAC) и на Международното 

бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис 

и възпроизвеждане (BIEM). 

Защитата на интелектуалната собственост и авторските права в 

България е огромно предизвикателство и отговорност. Ето защо търсим 

отговорна и креативна личност, която да има интерес за развитие в 

следната област: 

Позиция Стажант „Лицензиране публично изпълнение“ ще ви запознае с: 

- лицензиране на търговски обекти, хотели, ресторанти и концерти; 

- точното изпълнение на сключените договори; 

- администриране на сключените договори, вкл. проследяване тяхното 

точно изпълнение; 

- разработване и реализиране на стратегии за развитие на сектора. 

Какво предлагаме ние? 

- Два месеца неплатен стаж с гъвкаво работно време; 

- Възможност за последваща професионална реализация в нашата 

организация на база постигнати резултати; 

- Запознаване с принципите на дейността на организациите за 

колективно управление на права по Закона за авторското право и 

сродните му права; 

- Запознаване със спецификите на търговията, туристическия и 

ресторантьорски бизнес 

- Отлична работна атмосфера в млад колектив; 



 

- Интересна и динамична работа, от която ще придобиете много 

практически знания и умения; 

- Предизвикателства за намиране на работещи решения; 

- Възможност за реализиране на креативни идеи; 

- Обучение, развитие на личностни и професионални качества; 

- Коректност; 

Изисквания към кандидатите: 

- Много добро ниво на английски език; 

- Опит в статистиката и обработка на данни. 

- Опит с MS – Office 

- Прецизност 

- Умение да възприема и обработва бързо нова информация; 

- Убедителност при водене на дискусии и преговори; 

- Активност, динамичност; 

Какво очакваме от вас? 

- Желание за работа в динамична атмосфера; 

- Стремеж към нови знания и професионално развитие; 

- Стратегическо мислене за развитие на сектора; 

- Участие в проекти за развитие на дейността на сдружението; 

- Интерес за проучване на пазара, проследяване на международни 

практики и бизнес модели; 

- Чувство за хумор и позитивно отношение към работния процес. 

Ако проявявате интерес към нашата позиция, ще очакваме да изпратете своята 

автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо на имейл:  

musicautor_bg@musicautor.org или violeta_sharlopova@musicautor.org. Ние 

очакваме в екипа си млади и мотивирани личности с визия за бъдещата си 

професионална реализация. Ако това си ти, ела да се запознаем! 
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