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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 2019г. са от направените разпределения на авторски 
възнаграждения през календарната година и възлизат на 234 684 лв. 
Разходите, извършени през календарната година са съгласно утвърдена Методология за 
разходване на средствата от фонда.  
През годината са изплатени юбилеи на 4 човека – членове на сдружението в размер на 
1 600 лв. и социални помощи на 6 човека в размер на 3 720 лв. 
На членове на сдружението в пенсионна възраст съгласно Методология за разпределяне и 
утвърден от Управителния съвет списък са изплатени 161 065лв. 
 

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

 
Постъпленията по фонда през 2019г. са от направените разпределения на авторски 
възнаграждения през календарната година в размер на 234 684 лв. През годината във фонда 
е възстановена сума в размер на 180 000лв. от общите резерви на дружеството. 
 
През годината е проведена сесия за подпомагане на проекти на автори – членове на 
сдружението, по която е отпусната сума от 321 000лв. за 85 проекта с грантове между 1500 
лв. и 5000 лв. 
 
 През годината е изплатена сума в размер на 382 750 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 
13 170 лв., включваща доплащания за предходна година и текущата. 
 
През 2019г. по инициатива на Музикаутор Агенция „ Алфа Рисърч“ проведе национално 
представително проучване за нагласите на българското общество към българската култура и 
музика. Според него съществува обществена необходимост за повече българска музика в 
родния ефир. 
За това проучване са отпуснати средства от Културен фонд в размер на 22 040лв.  
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София          Изп.Директор: 
 
21 юни 2020г. 

 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 01.01.2019 г. 150002 697552 847554

ІІ Приходи 2019 :

1 От разпределение малки права 2018 195654 195654 391308

2 От препредаване 14984 14984 29968

3 От концерти  2018г с решение на ОС м.06.2017г 24046 24046 48092

4 Възстановени суми от  резерва 180000 180000

0

0

0

II Всичко приходи: 234684 414684 649368

III Разходи:

1 Изплатени суми на членове (юбилеи и соц. помощи) 5320 5320

2 Изплатени суми на членове (в пенсионна възраст) 161065 161065

3 Изплатени суми на членове (пополяризиране на произ.)- сесия 2018 61750 61750

4 Изплатени суми на членове (пополяризиране на произ.) -сесия 2019 321000 321000

5 Изплатени суми за заседание на комисия сесия 2018 3200 3200

6 Изплатени суми за заседание на комисия сесия 2019 9970 9970

7 Изплатена сума за социологическо проучване 22040 22040

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

.

III Всичко разходи: 166385 417960 584345

ІV Наличност на 31.12.2019 г. ( I+ІІ+ІІІ): 218301 694276 912577

СПРАВКА ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ, ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ПРОГРАМИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ "МУЗИКАУТОР"

КЪМ 31.12.2019 Г.


