
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на Национален политехнически музей за 2020 г. 
 

Във финансовия отчет на Национален политехнически музей са отразени 

приходите и разходите, реализирани през бюджетните левови сметки на музея към 

31.12.2020 г.  

 

Раздел ПЪРВИ  – Приходи 

 

Приходите, дадени за изпълнение по уточнен  план в края на  2020 година от 

Министерство на културата са в размер на 93 054 лв. Поради създалата се епидемична 

обстановка в страната, причинена от COVID-19 и поради затварянето на експозицията 

за дълъг период от време, Национален политехнически музей изпълни 42 % от 

приходите, дадени по план от Министерство на културата.  Към 31.12.2020 г. музеят е 

реализирал  приходи в размер на 39 427 лв. Те основно са от: входни  билети, изнесени 

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

културни мероприятия, приходи от наеми. Най-голям относителен дял спрямо общите 

приходи имат  приходите от проведени културни мероприятия и наеми  - 44 %. На 

второ място са приходите от продажба на билети  - 41 %. И на последно място са 

приходите от продажба на сувенири и услуги - 15 % . 

         

  Раздел  ВТОРИ – Разходи 

 

Общият размер на разходите към 31.12.2020 г., отчетени по параграфи е 665 844 

лв., което представлява 93 %  от уточнения годишен план за 2020 г.  

Музеят стриктно спазва финансовата 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 по сключени граждански договори, обезщетения на 

напуснали и пенсионирали се служители, раздадено СБКО 3%, определено  въз основа 

на решение на общото събрание на музея в началото на годината, раздадени суми за 

работно облекло на служителите на музея и изплатени болнични от работодател. 

             Изразходваните средства по отчет към 31.12.2020 г. по параграфа представляват 

11 % от разходите, направени за дейността. 

 

 § 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 10 % 

от разходите за дейността . Музеят е изплатил осигуровки от работодател на обща 

стойност 65 876 лв. по трудови и граждански договори. 

 

  § 10 Издръжка – тук се включват разходи за: вода, горива, енергия, външни 

услуги, материали, дезинфектанти, командировки в страната, застраховка на сградите, 

които притежава музея, платени такса смет, данък на автомобила на музея и др. 

Издръжката възлиза на 25 % от разходите, дадени за дейност на музея.  

 

        През 2020 г. музея е извършил следните капиталови разходи : 

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

извършените разходи. 

 

Реализираните за периода ангажименти са на обща стойност 150 810 лв. и са в 

рамките на дадените по план. 

 Музеят няма неразплатени задължения и ангажименти  към 31.12.2020 г. 

 

      Средствата извън бюджетната субсидия в Национален политехнически музей  през 

2020 г. са : 

 

1. Получено дарение в размер на 7 000 лв. от Фондация „Еврика“  за 

продължение на дейността на Ученически клуб по конструиране с Лего в 

Национален политехнически музей. 



2. Три спечелени проекта по програми към Министерство на културата в 

размер на 24 419 лв. 

 

Средствата, получени от спечелените проекти,съгласно сключените договори с 

Министерство на културата са както следва: 

 

1. Договор № РД 11-06-17/15.06.2020 г. с Министерство на културата за 

реализация на проект „Техниката около нас по времето на народната власт – 

пътуваща изложба“ в размер на 3 768 лв. 

2. Договор № РД 11-06-16/15.06.2020 г. с Министерство на културата за 

реализация на проект „Обновяване на художествено-експозиционното 

осветление в Музей на текстилната индустрия“ в размер на 10 903 лв. 

3. Договор № РД 11-06-12/7/14.12.2020 г. с Министерство на културата за 

реализация на проект „Обособяване на експозиционно пространство за 

временни изложби в Национален политехнически музей“ в разбер на 9 748 

лв. 

 

 

          ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:       

Н.Авджийска                                                    


