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ОТЧЕТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 2022 

 

Контролният съвет на Асоциацията приема финансовия отчет на организацията за 

2022 г.  

 

ПРИХОДИ 

През 2022г.  по сметките на Българска Музикална Асоциация са постъпили общо 

530 943.62  лева.   

 

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 

 

По тази точка от бюджета за похарчени по-малко пари от предвидените 

първоначално. При гласувани 143 650.72 лв. са изразходвани  89 973.68 лв. Остатък 

53 677.04 лв.  

1. Възнаграждения и осигуровки – при гласувани 91 950.72 лв. са похарчени 62 

004.26лв.  Остатък 29 946.46 лева. 

2. Външни услуги 

● Счетоводство - планирани 5 150  лева.  Изразходвани  4 650 лева.  

Остатък от 500 лева. 

● IT услуги - планирани 5 000 лева. Изразходвани 2 819 лева.  

Остатък от 2 181 лева.  

● Юридически и други експертни услуги - планирани 4 000 лева. Изразходвани 

1 200 лева.  

      Остатък от 2 800 лева. 

3. ПР и комуникации  - планирани 6 500 лева. Изразходвани  2 293.49 лева.  

Остатък 4 206.51 лева. 

4. Регионални координатори – планирани 1 000 лева - Неизползвани. 
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Остатък 1 000 лева. 

5. Заседания на УС  – планирани 1500 лева. Изразходвани - 95 лева.  

Остатък 1 405.00 лева. 

6. Административни разходи 

-  Офис техника и оборудване, офис консумативи и канцеларски материали, 

почистване, куриер - планирани 3 500 лева. Изразходвани 1 005.31 лева. 

Остатък  2 494.69 лева. 

-  Офис- комуникации и телефони, zoom, офис интернет, хостинги, домейни, 

проект каталогизиране разходи за Амазон – планирани 2 200 лева. 

Изразходвани 3 699.84 лева. Преразход 1 499.84 лева. (В този разход е 

включен разход в размер на 1662.17 за Амазон за поддръжка на проект 

“Каталогизиране”) 

-  Офис разходи - наем офис, режийни  –  планирани 9 850 лева. 

Изразходвани 10 405.76 лева. Преразход 555.76  лева 

-  транспортни разходи, командировъчни, настаняване – планирани 5 000 

лева. Изразходвани 568.10 лева. Остатък  4 431.90 лева. 

-  Общи събрания –  планирани 3 000 лева. Изразходвани 1 232.92 лева.  

Остатък 1 767.08 лева 

7. Обобщение на приходи и разходи 

При планирани 143 650.72 лева са изразходвани 89 973.68  лева. Остатък 53 

677.04 лева 

 

ПРЕПОРЪКА: 

Като цяло група ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ реализират остатък. Двете подточки с 

общ преразход от 2 055.60 лева са покрити от други остатъци в тази група. Във 

връзка с тенденцията на поскъпване на цените като цяло, предстоящо индексиране 

на размера на наема на офисно пространство, сформирането на постоянен екип, 

както и възможностите възстановяване на срещите на УС на живо, препоръчваме 

в група ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ в бъдещия бюджет да бъде да остане в същия 
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размер и да бъде гласуван резерв, който да може да бъде използван при належаща 

нужда, за да гарантираме административното съществуване на асоциацията.  

 

 

СОБСТВЕНИ ПРОЕКТИ 

При планирани 299 020 лева са постъпили 274 681 лв. са похарчени 263 385.41 лв. 

Остатък 11 296  лв. 

8. Международен проект MOST -  постъпили средства за проекта от външни 

източници 144 858.91 лева, изразходвани  156 364.30 лева 

Преразход 11 505.39 лева. Проектът е с продължителност четири години и 

предстои междинен отчет за верифициране на извършените разходи. 

9. Проект "Виж музиката"  -  планирани 10 770 лева. Изразходвани 3 809.96 

лева. Остатък 6 960.04  лева  

10. Международна дейност WOMEX - JazzAhead – ЕМС - EFN. Планирани  са 15 

000 лева, а са постъпили 29 822.54 лева субсидия от Министерство на 

културата, изразходвани са 32 631.18 лева. Преразход от 17361,18 от 

планираните средства. Реално със собствени средства на БМА са покрити 

2808 лева.  

11. Календар музикални събития -  планирани са 7 000 лева изразходвани 5 

638.18 лева. Остатък  1 361.82 лева  

12. Обучения за данъчно осигурителни права на свободните артисти – 

Планирани 3 000 лева. Не са изразходвани средства. Остатък 3 000 лева 

13. “Фолклор (Етап 1 - проучване и анализ & Етап 2 кръгли маси)” – Планирани 

14 000 лева. Изразходвани са 1 530.68 лева, част от първи етап от проекта. 

Остатък 12 469.32 лева. 

14. Секторни политики - картографиране на музикалния сектор - постъпили са 50 

000 лева (за период 2022 -2023), изразходвани са 3 512.50. Остатък 46 487.50 
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лева. 

15.  Секторни политики  - позициониране на световната сцена. Постъпили са 28 

000 лева (за период 2022 -2023), изразходвани са 8 968.80. Остатък 19031.20 

лева.  

16. Обучителни семинари в страната - планирани са 8 000 лева, изразходвани 

са 462.81. Остатък 7 537.19 лева 

17. Партньорство със Студентски дом - София. Оборудване на Камерна зала – 

Планирани 52 000 лева (30 000 лева от бюджета на БМА и 22 000 лева от 

средства за секторни политики за периода 2022 -2023). Изразходвани са 50 467. 

Остатък 1 533 лева. 

 

 

С цел по добра презентация и избягване на недоразумения първата част на 

таблицата на финансовия отчет, включваща планираните приходи и постъпилите 

суми по тях, да бъде изведена на отделна страница. На последния ред на 

страницата под графа „ОБЩО ПРИХОДИ“ е добре да има графа със сумирано 

обобщени изразходваните средства в годината, спрямо постъпилата сума, а не 

спрямо планираните суми, които са разбити детайлно в следващите страници. Така 

в графа остатък ще се появи сумата, която се прехвърля като остатък с натрупване 

към следващия бюджет.  

Контролният съвет препоръчва да се дава ежегодна информация за резервите по 

сметките на асоциацията. В тази връзка е добре да се изготвят и ясни правила за 

опериране със суми, които не са изразходвани напълно в предходната отчетната 

година. 
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ОБОБЩЕНИЕ НА РАБОТАТА НА УС  

 

През 2022 г. Управителният съвет на Асоциацията продължи да заседава при  

намален екип. Традицията заседанията на УС да са в присъствието на поне един 

представител на Контролния съвет беше запазена.  Заседанията се провеждаха 

хибридно, което осигури тяхната регулярност и кворум. Благодарение на работата 

на  УС през Асоциацията се утвърди като най–търсената от страна на държавата 

браншова структура. Представител на УС на БМА е включен в работната група на 

МК за изготвяне на регистър на независимите артисти, което доказва водещата 

роля на БМА за независимия музикален сектор в страната.     

През 2022 г. БМА отново беше лидер в информирането на колегите в музикалния 

сектор относно възможностите за финансиране и подкрепа на музикалните им 

проекти на регионална, национално и международно ниво. Организацията разшири 

международните партньорства и предостави много възможности да работи за 

подпомагане на развитието и популяризирането на българската музика у нас и по 

света, както и утвърждаването на БМА като предпочитан партньор за провеждане 

на европейски политики в областта на музиката. 

 

 

София, 20.02.2022        Васил Ст. Василев  

         Председател на КС на 

БМА 


