
Əlavə № 1 

 

 

Fonoqramların Mədəniyyət sarayı və evlərində, Zabitlər evində, klublarda və digər səhnələrdə konsertlərin, 

teatr, estrada, yeni il şənliyi, Novruz bayramı şənliyi, festivallar, ballar, şoular, varyete proqramlar, sirk və 

digər tamaşalar, moda nümayişi, təqdimatlar, konfranslar, seçkiqabağı kampaniyalar və müsabiqələr, 

diskotekaların, rəqs gecələrinin təşkili, idman yarışlarının açılış və bağlanış mərasimləri  və xüsusi 

Tədbirlərin təşkili zamanı kütləvi ifasına görə ödənişin tarif dərəcələri 

 

Fonoqramın kütləvi ifası 

 

Ödəniş 

Tədbirlər: Ödənişli girişdə Ödənişsiz girişdə 

 

 

 

KONSERTLƏR 

 

Estrada konserti, teatrlaşdırılmış 

konsertlər, yeni il, yolka və 

Novruz bayramı şənlikləri, ballar, 

şoular, festivallar, varyete 

proqramları və s. 

5 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

1. Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsində 
Tədbirlər təşkil edərkən (*) 
 
Ödənişlər Tədbirlərin keçirilməsi üçün ayrılmış 
məbləğin 3%-i həcmində smetaya uyğun hesablanır. 
"Qarışıq" maliyyələşdirmə zamanı Tədbirlərin 
keçirilməsi halı baş verdikdə, Ödənişlərin həcmi həm 
büdcə vəsaitlərinin məbləği, həm də əlavə 
maliyyələşdirmə məbləğləri nəzərə alınmaqla 
müəyyən edilir. 
 
2. Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsindən 
kənar Tədbirlər təşkil edərkən, Ödəniş aşağıdakı 
qaydada hesablanır: 
 
2.1. Tədbir təşkilatçısı ilə müqavilə əsasında ifaçıya 
(sənətçiyə) ödənişin ödənilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş məbləğin 7% -i həcmində; 
2.2. Ödəniş ifaçıya (sənətçiyə) ödənilmədikdə, Obyekt 
Sahibi ilə Tədbir təşkilatçısı arasındakı müqaviləyə 
əsasən Obyektin icarəsi məbləğindən 10%-i 
həcmində tutularaq hesablanır; 
2.3. Ödəniş ifaçıya (sənətçiyə) ödənilmədikdə və icarə 
müqaviləsi olmadıqda, Ödəniş Tədbirin keçirildiyi hər 
gün üçün aşağıdakı kimi olacaqdır: 
 

 səsləndirilən ərazi 500 m2  - 1000 m2  

olduqda - 1 m2 üçün 2.5 AZN; 

 səsləndirilən ərazi 1000 m2 - 2000 m2 

olduqda - 1 m2 üçün 2 AZN; 

 səsləndirilən ərazi 2000 m2 - 3000 m2 
olduqda - 1 m2 üçün 1.5 AZN; 

 səsləndirilən ərazi 3000 m2 və daha çox 
olduqda - 1 m2 üçün 1 AZN 

 

Kütləvi tamaşa yerlərində ifa 

olunan estrada və 

teatrlaşdırılmış konsert proqramı 

3 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

 

Xoreoqrafiya konserti 6 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

 

Qarışıq vokal-xoreoqrafiya 

konserti 

6 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

Musiqili əsərlərin istər artist-

ifaçıların, istərsə də mexaniki 

yazma şəklində rəqs 

meydançalarında və 

diskotekalarda ifası 

 

3 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

 

 

5 % (ifaçılara çatacaq əmək haqqından) 

 

 

 

 

 

 

XÜSUSİ TƏDBİRLƏR  

Kütləvi tamaşa yerlərində idman 

yarışlarının açılış və bağlanış 

mərasimlərinə həsr olunmuş 

1 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

1. Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsində 
Tədbirlər təşkil edərkən (*) 
 



Tədbirlər   (idmançıların iştiraki 

daxil olmaqla), idman yarışları və 

nümunəvi çıxışlar 

ümumi pul yığımdan) Ödənişlər Tədbirlərin keçirilməsi üçün ayrılmış 
məbləğin 3%-i həcmində smetaya uyğun hesablanır. 
"Qarışıq" maliyyələşdirmə zamanı Tədbirlərin 
keçirilməsi halı baş verdikdə, Ödənişlərin həcmi həm 
büdcə vəsaitlərinin məbləği, həm də əlavə 
maliyyələşdirmə məbləğləri nəzərə alınmaqla 
müəyyən edilir. 
 
2. Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsindən 
kənar Tədbirlər təşkil edərkən, Ödəniş aşağıdakı 
qaydada hesablanır: 
 
2.1. Tədbir təşkilatçısı ilə müqavilə əsasında ifaçıya 
(sənətçiyə) ödənişin ödənilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş məbləğin 7% -i həcmində; 
2.2. Ödəniş ifaçıya (sənətçiyə) ödənilmədikdə, Obyekt 
Sahibi ilə Tədbir təşkilatçısı arasındakı müqaviləyə 
əsasən Obyektin icarəsi məbləğindən 10%-i 
həcmində tutularaq hesablanır; 
2.3. Ödəniş ifaçıya (sənətçiyə) ödənilmədikdə və icarə 
müqaviləsi olmadıqda, Ödəniş Tədbirin keçirildiyi hər 
gün üçün aşağıdakı kimi olacaqdır: 
 

 səsləndirilən ərazi 500 m2  - 1000 m2  

olduqda - 1 m2 üçün 2.5 AZN 

 səsləndirilən ərazi 1000 m2 - 2000 m2 

olduqda - 1 m2 üçün 2 AZN 

 səsləndirilən ərazi 2000 m2 - 3000 m2 
olduqda - 1 m2 üçün 1.5 AZN 

 səsləndirilən ərazi 3000 m2 və daha çox 
olduqda - 1 m2 üçün 1 AZN 

 

Moda nümayişləri, təqdimatlar, 

seçki kampaniyaları, 

müsabiqələr, konfranslar, 

forumlar və s. Tədbirlər 

2 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

Karnavallar, yarmarkalar, şəhər 

günləri, paradlar, bayram 

yürüşləri və bayrametmələr və ya 

yaddaqalan tarixlərlə bağlı digər 

Tədbirlər, o cümlədən ictimai-

siyasi Tədbirlər və reklam 

aksiyalar və açıq yerlərdə (o 

cümlədən mədəniyyət və 

istirahət parklarında və s.) digər 

kütləvi bayram Tədbirləri  

1) Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsində Tədbir təşkil edərkən (*), Ödəniş 
smetaya uyğun olaraq Tədbirin keçirilməsi üçün ayrılmış məbləğin 3%-i 
həcmində tutularaq hesablanır.  
 
Tədbirlərin “qarışıq” maliyyələşdirmə ilə keçirildiyi halda, Ödəniş məbləği həm 
büdcə vəsaitinin həcmi, həm də əlavə maliyyələşdirmə məbləği nəzərə 
alınmaqla müəyyən edilir. 
 
2) Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsindən kənar Tədbir təşkil edərkən, 
Tədbirin keçirildiyi hər gün üçün ödəniş aşağıdakı kimi olacaqdır:  
 

 səsləndirilən ərazi 500 m2  – 1000 m2 olduqda - 1 m2 üçün 2.5 AZN 

 səsləndirilən ərazi 1000 m2  – 2000 m2 olduqda - 1 m2 üçün 2 AZN 

 səsləndirilən ərazi 2000 m2 – 3000 m2 olduqda - 1 m2 üçün 1.5 AZN 

 səsləndirilən ərazi 3000 m2 və daha çox olduqda - 1 m2 üçün 1 AZN 
 
3) Səsləndidirlən ərazini dəqiq müəyyən etmək mümkün olmadıqda, Ödəniş 
Tədbirin hər günü üçün bir Səs Ötürücü Cihaza (dinamik, kolonka və s.) görə 65 
AZN miqdarından tutularaq hesablanır.  

 

 
TAMAŞA  

Ümumi süjet xətli estrada 

tamaşası, o cümlədən 

teatrlaşdırılmış yeni il yolka və 

Novruz bayramı şənlikləri 

5 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

1. Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsində 
tədbirlər təşkil edərkən (*) 
 
Ödənişlər Tədbirlərin keçirilməsi üçün ayrılmış 



Kütləvi tamaşa yerlərində ifa 

olunan ümumi süjet xətli estrada 

tamaşası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

məbləğin 3%-i həcmində smetaya uyğun hesablanır. 
"Qarışıq" maliyyələşdirmə zamanı Tədbirlərin 
keçirilməsi halı baş verdikdə, Ödənişlərin həcmi həm 
büdcə vəsaitlərinin məbləği, həm də əlavə 
maliyyələşdirmə məbləğləri nəzərə alınmaqla 
müəyyən edilir. 
 
2. Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsindən 
kənar tədbirlər təşkil edərkən, Ödəniş aşağıdakı 
qaydada hesablanır: 
 
2.1. Tədbir təşkilatçısı ilə müqavilə əsasında ifaçıya 
(sənətçiyə) ödənişin ödənilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş məbləğin 7% -i həcmində; 
2.2. Ödəniş ifaçıya (sənətçiyə) ödənilmədikdə, Obyekt 
Sahibi ilə Tədbir təşkilatçısı arasındakı müqaviləyə 
əsasən Obyektin icarəsi məbləğindən 10%-i 
həcmində tutularaq hesablanır; 
2.3. Ödəniş ifaçıya (sənətçiyə) ödənilmədikdə və icarə 
müqaviləsi olmadıqda, Ödəniş Tədbirin keçirildiyi hər 
gün üçün aşağıdakı kimi olacaqdır: 
 

 səsləndirilən ərazi 500 m2  - 1000 m2  

olduqda - 1 m2 üçün 2.5 AZN 

 səsləndirilən ərazi 1000 m2 - 2000 m2 

olduqda - 1 m2 üçün 2 AZN 

 səsləndirilən ərazi 2000 m2 - 3000 m2 
olduqda - 1 m2 üçün 1.5 AZN 

 səsləndirilən ərazi 3000 m2 və daha çox 
olduqda - 1 m2 üçün 1 AZN 

 

 

SİRK 

 

Sirk proqramı 1 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

1. Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsində 
Tədbirlər təşkil edərkən (*) 
 
Ödənişlər Tədbirlərin keçirilməsi üçün ayrılmış 
məbləğin 3%-i həcmində smetaya uyğun hesablanır. 
"Qarışıq" maliyyələşdirmə zamanı Tədbirlərin 
keçirilməsi halı baş verdikdə, Ödənişlərin həcmi həm 
büdcə vəsaitlərinin məbləği, həm də əlavə 
maliyyələşdirmə məbləğləri nəzərə alınmaqla 
müəyyən edilir. 
 
2. Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsindən 
kənar Tədbirlər təşkil edərkən, Ödəniş aşağıdakı 
qaydada hesablanır: 
 
2.1. Tədbir təşkilatçısı ilə müqavilə əsasında ifaçıya 
(sənətçiyə) ödənişin ödənilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş məbləğin 7% -i həcmində; 
2.2. Ödəniş ifaçıya (sənətçiyə) ödənilmədikdə, Obyekt 
Sahibi ilə Tədbir təşkilatçısı arasındakı müqaviləyə 
əsasən Obyektin icarəsi məbləğindən 10%-i 
həcmində tutularaq hesablanır; 
2.3. Ödəniş ifaçıya (sənətçiyə) ödənilmədikdə və icarə 
müqaviləsi olmadıqda, Ödəniş Tədbirin keçirildiyi hər 
gün üçün aşağıdakı kimi olacaqdır: 
 

 səsləndirilən ərazi 500 m2  - 1000 m2  

olduqda - 1 m2 üçün 2.5 AZN 

 səsləndirilən ərazi 1000 m2 - 2000 m2 

olduqda - 1 m2 üçün 2 AZN 

 səsləndirilən ərazi 2000 m2 - 3000 m2 
olduqda - 1 m2 üçün 1.5 AZN 

Sirk proqramında bir müstəqil 

şöbədən az olmamaqla 

pantomim, feyeriya, baletin ifası 

1 % (biletlərin satışından 

əldə edilən ümumi pul 

yığımdan)  bu Əlavənin 

“Sirk” adlı Tədbirin 1-ci 

bəndində nəzərdə 

tutulan miqdardan asılı 

olmayaraq 

 

Sirk proqramında bir müstəqil 

şöbədən az olmayan süjetli 

attraksionun kütləvi ifası 

1 % (biletlərin satışından 

əldə edilən ümumi pul 

yığımdan)  bu Əlavənin 

“Sirk” adlı Tədbirin 1-ci 

bəndində nəzərdə 

tutulan miqdardan asılı 

olmayaraq 

 

Sirk proqramında xüsusi olaraq 

pantomim, feyeriya, balet və 

süjetli attraksionu müşayiət 

etmək üçün yazılmış bir müstəqil 

şöbədən az olmayan orijinal 

musiqinin ifasına görə 

0,5 % (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan)  bu 

Əlavənin “Sirk” adlı 

Tədbirin 1, 2, 3-cü 

bəndlərində nəzərdə 

tutulan miqdarlardan 

asılı olmayaraq 

 



Kütləvi tamaşa yerlərində ifa 

olunan sirk tamaşalarına görə 

 

 

 

2 % bütün proqrama 

görə (biletlərin 

satışından əldə edilən 

ümumi pul yığımdan) 

 səsləndirilən ərazi 3000 m2 və daha çox 
olduqda - 1 m2 üçün 1 AZN 

 
 
 

(*) Dövlət və ya bələdiyyə sifarişi çərçivəsində Tədbir dedikdə, müvafiq tender əsasında dövlət və ya bələdiyyə 

orqanlarının təşəbbüsü ilə təşkil edilən və keçirilən və müvafiq büdcədən maliyyələşdirilən Tədbirlər başa düşülür. 

 

(**) Stadionlar, idman sarayları, ippodromlar, 3000-dən artıq oturma yeri olan açıq və bağlı meydançalar kütləvi 

tamaşa yeri sayılır. Tamaşaçılar üçün müəyyən sayda oturma yeri olmayan meydançalar (parklar və s.) o vaxt 

kütləvi tamaşa yerinə bərabər tutulur ki, həmin tamaşa, yaxud proqram üçün 3000-dən artıq giriş bileti satılsın. 

 


