
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЗА 2019 Г. 

 

 

Раздел ПЪРВИ – Приходи 

 

Приходите, дадени за изпълнение по уточнен  план в началото на 2019 година от 

Министерство на културата са в размер на 90 000 лв. Към 31.12.2019 г. музеят е 

реализирал приходи в размер на 109 114 лв. Те основно са от: входни билети, изнесени 

беседи, демонстрации, продажба на сувенири, проведени музейни рождени дни, 

осъществени културни мероприятия, а също и приходи от наеми. Процентът на 

преизпълнение на приходите за 2019 г. е 21 %. Най-голям относителен дял спрямо общите 

приходи имат приходите от продажба на билети - 39 %. На второ място са приходите от 

проведени културни мероприятия и наеми  - 36 %. И на последно място са приходите от 

продажба на сувенири и услуги - 18 %  

         

   

Раздел ВТОРИ -  Разходи 

 

Общият размер на разходите към 31.12.2019 г., отчетени по параграфи е 648 699 лв., 

което представлява 99 %  от уточнения годишен план за 2019 г.  

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 54 % от разходите за 

дейността. В този параграф са отчетени разходите за заплати и възнаграждения на 

персонала по трудови правоотношения, както и допълнително дадените награди на 

служителите  през годината. 

           § 02 „Други възнаграждения“ – включва: възнаграждения за персонала по 

извънтрудови правоотношения, обезщетения, раздадено СБКО и други плащания и 

възнаграждения. Общата стойност на изплатените хонорари и СБКО през годината е 

31 648 лв. 

             Изразходваните средства по отчет към 31.12.2019 г. по параграфа представляват 6 

% от разходите, направени за дейността. 

 § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ включва  

Осигурителни вноски от работодатели за ДОО, ЗО и ДЗПО. Отчетените разходи през 

годината представляват 10 % от разходите за дейността. Музея е изплатил осигуровки от 

работодател на обща стойност 67 487 лв. по трудови и граждански договори. 

 

  § 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 предсавляват 27 % от разходите, дадени за дейност на музея.  

 

        През 2019 г. музеят е извършил следните капиталови разходи : 

- за придобиване на дълготрайни материални активи – 2 % от общо извършените 

разходи. 

- за придобиване на нематериални дълготрайни активи – под 1 % от общо 

извършените разходи. 



 
Реализираните за периода ангажименти са на обща стойност 171 801 лв. и са в 

рамките на дадените по план. 

 Музеят няма неразплатени задължения и ангажименти  към 31.12.2019 г. 
  

 

     Изготвил: Нели Авджийска- главен счетоводител 


