
Финансов отчет на НПТМ за 2016 г. 

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Национален политехнически музей е 
изготвен съгласно ДДС № 09/23.12.2016 г. на Дирекция „Държавно съкровище“ на 
Министерство на финансите. 

В този отчет са отразени приходите и разходите, реализирани през бюджетните левови 
сметки на Национален политехнически музей към 31.12.2016 г. 

Утвърденият бюджетна Национален политехнически музей от Министерството на 
културата е в размер на 504 908 лв., които включват и извършените корекции по бюджета на 
музея през годината. 

Раздел ПЪРВИ  – Приходи 

Приходите на Национален политехнически музей от собствена дейност се състоят от : 
приходи от билети, приходи от продажба на сувенири, картички и услуги и приходи от 

културни мероприятия.Най-голям дял в приходите имат тези от културни мероприятия, които 
преставляват 47 % от приходите на музея. На второ място са приходите от билети-43 % и на 
последно място са приходите от продажба на сувенири- 10 %. НПТМ надвиши изпълнението 
на приходите през 2016 г.с 28% в сравнение с 2015 г.Това се дължи на разработенитеот 

служителите на музея нови програми, които обхващат различни възрастови групи, с което се 
повишава интереса на посетителите. 

            НПТМ има приходи и от наеми на имущество, които представляват 44 % от 
постъпилите приходи през годината. 

Раздел  ВТОРИ – Разходи 

Общият размер на разходите към 31.12.2016 г., отчетени по параграфи е 493 739лв., 
което представлява 89 %  от уточнения годишен бюджет. 

Музеят спазва финансова дисциплина при извършването на разходите. 

От структурна гледна точка, разпределението на разходите е следното: 

            § 01 – Заплати – изразходваните средства по отчет възлизат на 45 % от разходите за 
дейността в уточнения годишен план. 

           § 02 Други възнаграждения – включва възнаграждения за персонала по извънтрудови 
правоотношения, обезщетения и други плащания и възнаграждения. 

             Изразходваните средства по отчет към 31.12.2016 г. представляват 6 % от разходите 
за дейността в уточнения годишен план. 

            § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели-включва Осигурителни 

вноски от работодатели за ДОО, ЗО и ДЗПО. Прилага се системата на централизираното 
разплащане. Отчетените разходи през годината представляват 8 % от разходите за дейността. 

            § 10 Издръжка 

Разходите за издръжка включват разходи за вода, горива, енергия, външни услуги, 

материали, командировки в страната и чужбина, застраховка на сградата, платени данъци и 

др. и представляват 20 % от разходите, дадени за дейност на музея. Най голям дял имат 
разходите за външни услуги – 42 % от разходите за издръжка. 

            През 2016 г. музеят е извършил разходи и за придобиване на дълготрайни материални 
активи – 6 % от дадените по план от Министерство на културата. 

Музеят няма неразплатени задължения и ангажименти  към 31.12.2016 г. 

 


