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СТАТУТ  

НА ФОНД «СЕМИНАРИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛСКО МАЙСТОРСТВО В НБУ  

И КОНЦЕРТИ КЪМ ТЯХ» 
 

 

І. Цел на Фонда 
Целта на Фонда е финансово подпомагане на извънаудиторни събития на 

департамент „Музика“ – организиране и реализиране на поредица от семинари и 

концерти към тях на гостуващи професори-виртуози в НБУ или в концертни зали 

извън университета.  

 

II. Набиране на средства 

Средствата във Фонда се набират от: 

A. Средства от НБУ – в размер, утвърден от Настоятелството на университета, в 

рамките на бюджета на НБУ за академичната година – разпределени на 

равни части между двата семестъра, по предложен проекто-бюджет от 

ръководителя на департамент “Музика”. Проекто-бюджетът се базира на 

приложен и остойностен репертоарен план. В случай на остатък от средства 

през есенния семестър, те преминават към бюджета на Фонда за пролетния 

семестър, в рамките на учебната година. При необходимост в есенния 

семестър могат да се ползват авансово средства от пролетния семетър. 

Б.  Външни средства: 

1. Приходи от продажба на билети от концертите, както и от събрани такси на 

участници в семинарите. 

2. Средства от финансирани проекти пред национални и международни 

организации. 

3. Дарения и спонсорства от български и чужди физически и юридически лица. 

Привлечените външни средства остават в бюджета на фонда. 

 

III. Средствата във Фонда се изразходват за: 

1. Хонорари на гостуващите изпълнители. 

2. Реклама и ПР на предстоящите концерти и семинари. 

3. За наемането на зали извън НБУ – при необходимост. 

4. Покриване на разходи за пътувания в страната и чужбина и хотел на 

гостуващите преподаватели. 

 

ІV. Процедура за финансиране 

Всяко финансиране от Фонда се предлага от ръководителя на департамент 

„Музика“. 

1. В началото на всеки семестър ръководителят на департамент „Музика“ 

представя проекто-бюджет с приложен и остойностен репертоарен план за 

утвърждаване от Почетния председател (Президент) на НБУ. 

2. Преди всяка проява ръководителят на департамент „Музика“ предлага на 

Почетния председател (Президент) на НБУ за утвърждаване разходите по 

нея. 


