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Съгласно Плавилата за разпределение, сдружението формира два допълнителни фондове – 
фонд Социално подпомагане на членовете на дружеството и фонд Популяризиране и 
развитие на българското културно наследство и творчество. 
 

I. Фонд Социално подпомагане на членовете на дружеството  
 
Постъпленията по фонда през 2017г. са от направените разпределения на авторски 
възнаграждения през календарната година и възлизат на 213 028 лв. 
Разходите, извършени през календарната година са съгласно утвърдена Методология за 
разходване на средствата от фонда.  
През годината са изплатени юбилеи на 8 човека – членове на сдружението в размер на 3 200 
лв. и социални помощи на 13 човека в размер на 41 320 лв. 
На членове на сдружението в пенсионна възраст съгласно Методология за разпределяне и 
утвърден от Управителния съвет списък са изплатени 243 182лв. 
 

II. Фонд Популяризиране и развитие на българското културно наследство и 
творчество 

 
Постъпленията по фонда през 2017г. са от направените разпределения на авторски 
възнаграждения през календарната година в размер на 213 028 лв. и възстановена от БМА 
сума по сключено споразумение в размер на 6 510лв. 
През годината е проведена сесия за подпомагане на проекти на автори – членове на 
сдружението, по която е отпусната сума от 239 500лв. 
Изплатената през годината сума е в размер на 254 497 лв., представляваща доплащане на 
проекти по предходна сесия и плащане по текущата. 
От фонда е изплатена сума на членовете на комисията по културен фонд в размер на 3 600 лв. 
С решение на Управителния съвет е отпусната сума в размер на 5 000лв. за провеждането на 
Музикален фестивал за поп и рок музика – София 2017г. и сума в размер на 500 лв. за награда 
в конкурса Музикален Хакатон. 
 

 
 
 
 
 
София          Изп.Директор: 
 
19 март 2018г. 

  Съставител:  

№ Направления на приходите 1. Социално 2. Популяризиране Общо:

и разходите на програмите: подпомагане и развитие на

на членовете българското

на дружеството културно наследство

и творчество

І Наличност на 01.01.2017 г. 154 869 1023

ІІ Приходи 2017 :

1 От разпределения през 2017г. 213 213 426

2 От БМА по споразумение 6 6

II Всичко приходи: 213 219 432

III Разходи:

1 Изплатени суми на членове (юбилеи и соц. помощи) 45 45

2 Изплатени суми на членове (в пенсионна възраст) 243 243

3 Изплатени суми на членове (пополяризиране на произ.) 254 254

4 Изплатени суми за заседание на комисия 3 3

5

Изплатенa сума за "Международен фестивал за поп и рок 

музика -София 2017г" 5 5

6 Изплатена сума Музикален Хакатон -м.11.2017 1 1

III Всичко разходи: 288 263 551

ІV Наличност на 31.12.2017 г. ( I+ІІ+ІІІ): 79 825 904


