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1. Увод

Българска Хип Хоп Асоциация (БХХА) е организация, която обединява хип-хоп и 
ар енд би артист-изпълнители, автори, продуценти и лейбъли, бийтбокс и графити артисти, 
ди джеи, брейк и хип-хоп денс формации. Асоциацията е създадена през 2012 година, а в 
началото на 2013-та тя става и първата жанрова такава, регистрирана официално у нас. 

2. Мисия

Основната мисия на Асоциацията е да съдейства на членовете си за реализация на 
творческия им проекти и да утвърждава значимостта на хип хоп сцената у нас. С тесни 
познания, контакти и създаване на благоприятни условия за творците, чрез собствен портал, 
медии, събития, кампании и обществени изяви, асоциацията ще съдейства за повишаване на 
информираността на медиите, институциите, организациите и хората към развитие и 
утвърждаване на хип-хоп културата и музикалната сцена като цяло.

3. Основни цели

Сред основните цели на Българска Хип Хоп Асоциация са:

– Да повишава обществената информираност относно дружеството, неговата 
дейност и цели;

– Да подпомага своите членове в усилията им да защитят, реализират и управляват 
авторските си и сродни права;

– Да спомага за развитието и утвърждаването на хип-хоп културата и сцена в 
България;

– Да съдейства с всички сили и средства на членовете на дружеството за реализация 
на творческите им проекти. Да съдейства за реализация на проекти, от 
стратегическо значение за хип хоп културата и сцената;

– Да съдейства за създаване на благоприятни условия за развитие и повишаване на 
професионалната квалификация на членовете си, чрез организирането на 
семинари, практики и обучения;



4. Стратегия за развитие

През 2018 -2019 година, Българска Хип Хоп Асоциация планира да развие спектър 
от публични дейности, насочени в следните направления:

- Повишаване на обществената информираност относно дружеството, неговата 
дейност и цели. За целта, ще бъде създаден официален уеб сайт на организацията със 
съдържание и функционалност. Ще бъде създадена и поддържана и официална фейсбук 
страница, както ще бъдат организирани и мероприятия за популяризиране на дейността на 
дружеството.

- Повишаване на квалификацията и осведомеността на членовете по отношение на 
управлението и защитата на авторските и сродните им права. Подпомагане на членове на 
асоциацията в усилията им да защитят, реализират и управляват авторските си и сродни 
права. 

- Подпомагане на реализацията на проекти, от стратегическо значение за българската 
хип хоп сцена и култура. Съфинансиране, заедно със Столична Община (програма „Кино“) и 
Музикаутор (културен фонд) на културен проект - филм за историята на създаването на 
българската хип хоп музика и сцена.

5. Програма за развитие

През 2018 -2019 година, Българска Хип Хоп Асоциация ще съсредоточи своите 
усилия и ресурси в разработването и реализацията на следните проекти :

Програма
– ангажиране на специалисти по изграждането, пускането в експлоатация и 

поддръжка на официален уеб сайт на организацията със съдържание и 
функционалност.

– ангажиране на специалисти по създаването и поддръжката на официален фейсбук 
канал. 

– организиране на мероприятия за популяризиране на дейността на дружеството.
– подпомагане на членове на асоциацията в усилията им да защитят, реализират и 

управляват авторските си и сродни права.
– подпомагане на реализацията на проекти, от стратегическо значение за 

българската хип хоп сцена и култура
– провеждане на общи събрания на асоциацията 2018г. и 2019г.

Председател УС на БХХА
                         /В. Николов/
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7. БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРСКА ХИП ХОП АСОЦИАЦИЯ

7.1 БЮДЖЕТ - ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ БЮДЖЕТ
2016-2017

1: СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ

Съфинансиране, заедно със Столична Община (програма „Кино“) и 
Музикаутор (културен фонд) на културен проект - филм за историята на 
създаването на българската хип хоп музика и сцена.

8 000,00 лв.

3: УЕБ САЙТ

Създаване на официален уеб сайт на Българска Хип Хоп Асоциация. 
Съдържание и функционалност.

2 500,00 лв.

ОБЩО  10 500,00 лв.

7.2 БЮДЖЕТ – ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

ОПИСАНИЕ ГОДИШЕН БЮДЖЕТ

Счетоводни услуги 700,00 лв.

Юридически услуги 700,00 лв.

Общо събрание БХХА 2018 и 2019 1 200,00 лв.

Рекламни материали, банери, консумативи 900,00 лв.

Комуникация, телефони 750,00 лв.

Правно консултиране на членове на сдружението 1 500,00 лв.

Популяризиране на дейността на дружеството 2 000,00 лв.

Поддръжка на сайт и фейсбук страница на сдружението 750,00 лв.

Непредвидени разходи 1 000,00 лв.

ОБЩО  9 500,00 лв.

Всички заявени бюджети са в български лева без ддс

БХХА Председател:
Васил Николов


