
ДОКЛАД  

на Контролно-финансовата комисия за 2013 год. 

 

Съгласно чл.25, ал.1 от Устава на дружеството, КФК се състои от трима в 

състав: Ивайло Крайчовски – председател на КФК, Васил Николов и Борис 

Чакъров. През годината беше подадена молба за отказ от участие в КФК от г-н 

Чакъров, поради което се наложи избор на нов член  на проведеното 

извънредно Общо събрание през м.ноември 2013г.  -  г-н Дончо Генов. 

В изпълнение на чл.28 от Устава на сдружението,  през 2013г.  комисията 

проведе  общо шест заседания, като  две от тях извънредни по инициатива на 

изпълнителния директор, които бяха извършени във връзка с текуща проверка 

на първичните счетоводни документи на дружеството. 

На заседанията през годината бяха разгледани и обсъдени тримесечните 

резултати на дружеството. На възникналите при проверките въпроси, от 

счетоводството на дружеството се даваха своевременно разяснения и 

подробни справки.  Текущо през годината, комисията  даваше препоръки по 

определени въпроси, свързани с дейността.  

На извънредните заседания се извършиха проверки на приходите и разходите, 

както и събраните и изразходвани суми по фондовете на дружеството.  

Комисията имаше конкретни въпроси по конкретни казуси. Получените отговори 

и разяснения от служителите на Музикаутор и счетоводна фирма „Лойс”, бяха 

пълни и изчерпателни. След обстоен преглед на документите по папки 

(приходни фактури, разходни фактури, банкови извлечения, касови 

разплащания, договори и др.), комисията установи, че начина на организиране 

и осчетоводяване отразяват точно и достоверно дейността на дружеството, 

както и рационалността на извършените разходи по пера.   

След приемане на годишния отчет за 2013 г. на последното заседание, 

комисията установи, че дружеството е изпълнило 92% от прогнозираните 

приходи по видове ползватели, възлизащи на 6 123 711 лв., от които за 

издръжка на дружеството са отчислени 1 098 577 лв. (18% от събраните 

приходи). Към приходите на дружеството се прибавят и постъпилите суми от 

дела (адвокатски хонорари и държавни такси) в размер на 2 195 лв., както и 

постъпленията от членски внос, които за 2013г. възлизат на 16 049 лв. 

Комисията счита, че през 2013г.  ръководството на дружеството е предприело 

необходимите действия за повишаване на приходите.  

Относно разходната част на отчета за 2013 г., комисията обсъди с 

изпълнителния директор и главния счетоводител извършените разходи по 

пера. Поискаха се разяснения и подробни справки по конкретни пера – ПР, 

реклама, разходи по сградата, непредвидени разходи и др., които ни бяха 

предоставени.  

В заключение, отчетът на дружеството е в рамките и параметрите, зададени от 

приетия от Общото събрание  бюджет за 2013г. и възлиза на 110 825 лв. 



положителен финансов резултат. (Заб.: Отчетът е неокончателен и може да 

претърпи малки корекции).  

Част от препоръките, които комисията даде през изминалата година са 

следните: 

1. Преразглеждане на ПР стратегията на дружеството с цел оптимизиране на 

ефективността й; 

2. Във Фейсбук страницата на Музикаутор да се публикува информация  за 

дейността на дружеството; 

3. Спешно да се оптимизира тарифата за концертите; 

4. Да се утвърдят правила и методология за изразходване на средствата от 

фонд „Културен” и тяхната отчетност; 

5. Да се възобнови въпроса с промените в Устава относно членството – 

пълноправни и асоциирани членове. 

6. Да се установи контакт и координация със сдружението на общините за 

съвместна дейност; 

7. На интернет сайта и профила във Фейсбук на дружеството да се изготви 

опция, чрез която да се изпраща бюлетин към членовете на дружеството;    

8. ПР на дружеството да бъде ангажиран с администрирането на интернет 

сайта и Фейсбук и филтриране на спам информация, както и да носи 

отговорност за  това; 

9. Във връзка с ПР кампанията на дружеството, да се организират 

журналистически разследвания на БАККО, ЕАЗИПА, БТВ и др. некоректни  

ползватели; 

10. С цел оптимизиране  дейността на дружеството, КФК препоръчва  УС да 

поема повече отговорности и да се избягва свикването на извънредни общи 

събрания; 

11. След разглеждане на разходите по перо „Пощенски и куриерски услуги”, 

КФК предлага да се съберат оферти за изработване на интернет платформа за 

изпращане на фактури или да се обмислят различни начини за оптимизиране 

на посочените разходи. 

По посочените препоръки комисията установи, че ръководството на 

дружеството е предприело необходимите действия, като някои от тях са вече 

изпълнени, а други са в процес на изпълнение. 

17.01.2014г.                                              Председател на КФК : ............................... 

                                                                                                   (Ивайло Крайчовски) 


