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НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 

„ДОБРИН ПЕТКОВ” ПЛОВДИВ 

 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА  

 

 

 
 

КЪМ   ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И  БАЛАНС  

 

За периода от 01.01.-31.12.2015 год. 

 

 

  Национално  училище за музикално и танцово  изкуство „Добрин Петков”” град Пловдив е 

държавно учебно заведение с правен статут на юридическо лица осъществяващо дейността си въз 

основа на предоставената държавна собственост и утвърдена субсидия от Републикански бюджет. 

 Основната дейност на НУМТИ е да подготвя квалифицирани специалисти със средно 

специално образование в сферата на класическата музика, класическо пеене  и балет. 

  Национално  училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков”” град Пловдив е 

второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на културата. Бюджетът  се формира от 

утвърдената държавна субсидия, трансфери за поети осигурителни вноски и собствени приходи. 

 Финансово-счетоводната дейност на НУМТИ през 2015 година е организирана съгласно 

Закона за устройство на държавния бюджет, Закона за държавния бюджет за 2015 г., Закона за 

изпълнение на държавния бюджет за 2015 г., Закона за народната просвета, както и издадените 

вътрешни нормативни документи във връзка с функционирането на Системата за финансово 

управление и контрол.  

  Финансовият отчет на НУМТИ за периода 01.01.2015-31.12.2015 г. е разработен на 

основание Закона за счетоводство; Сметкоплана на бюджетните организации, утвърдения 

индивидуален сметкоплан на НУМСИ и прилаганата счетоводна политика. При изготвянето на 

отчета са спазени указанията дадени в ДДС 20/2004 година и Указания, получени с писмо от 

Министерство на културата - София. 

 Формата и съдържанието на годишният финансов отчет е определена съгласно т.15 от 

Заповед № 3 МФ 60/20.01.2005г на министъра на финансите и включва : 

 1.Баланс на НУМТИ – Пловдив и  приложение, съдържащо оборотна ведомост, като сметки 

от група 10,11 и раздели 6 и 7 –са крайни  салда   към периода/ Дейност Бюджет и ДСД/. 

 2.Приложения, съдържащи обяснителна записка за изпълнението на бюджета, прилаганата 

счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, 

приходи и разходи. 

 При осъществяването на отчетността на НУМТИ през 2015г.и съставянето на годишният 

финансов отчет са прилагани принципите: текущо начисляване; предимство на съдържанието пред 

формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; запазване на счетоводната 

политика от предходни отчетни периоди /постигане на съпоставимост на счетоводните данни през 

различните отчетни периоди/. Отчета отразява всички факти, явления и процеси, настъпили и 

протекли през отчетната година. Същият представя имущественото и финансово състояние на 

НУМТИ-Пловдив, промените в собствения капитал. 

 Финансово счетоводната информация в баланса е отразена в две отчетни групи:”Бюджет” и  

„Други сметки дейности”. 
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  ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 

 

     1.ПРИХОДИ 

 Отчитането на приходите е организирано по дейности, групи и параграфи на Единната 

бюджетна класификация и същевременно се отразяват по сметките от раздел 7 на сметкоплана на 

бюджетните предприятия. 

  

Съгласно изискванията на БДС 05/2002г в НУМТИ се поддържа информация по видове 

приходи от стопанска дейност. Отчитането на приходите от стопанска дейност се начислява по 

кредита на сметките от раздел 7 на СБП. .Такива приходи в НУМТИ са от отдаване на движимо 

имущество под наем отнесени в с / ка 7121 . По сметка 7110 се отчитат приходи от педагогически 

услуги и таксите от прием на ученици. 

 Всички приходи и разходи се начисляват към момента на тяхното възникване и се включват 

във финансовите отчети за периода за който се отнасят. Организирана е аналитична отчетност на 

начислена основа, чрез която се определя данъчната основа при облагането с данък върху 

приходите. 

   

      

  

  2.РАЗХОДИ 

 

 Отчитането на разходите е организирано по функции, групи, дейности и параграфи на 

Единната бюджетна класификация. Същевременно разходите се отразяват по сметките за отчитане 

на разходите по икономически елементи. Същите се отчитат чрез метода на текущо начисляване – 

за периода, през който са възникнали, независимо дали е извършено плащане или дали са налице 

средства за плащането им. 

 Начислени са разходите за провизии на персонала в НУМТИ - Пловдив, като се направи 

оценка на очаквания брой дни за отпуск и брой на лицата, които се очаква да се ползват през 2015 

година на база на изготвена справка, в която са начислени  и сумите за съответните осигуровки 

съгласно указанията дадени в ДДС № 20/2004 г. 

  

  

  АКТИВ  
 

 А.НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 

 

 І.Дълготрайни материални активи 

            Дълготрайните материални активи са активите, които имат натурално -веществена форма, 

използват се основно за учебната дейност, за отдаване под наем за учебни и др. цели ,очаква се да 

бъдат използвани през повече от един отчетен период и стойността им към момента на 

придобиване да е равна или по голяма от 1000 лева без ДДС, а за компютърни конфигурации – 500 

лева, съгласно утвърдената счетоводна политика на НУМТИ- Пловдив. 

 Новопридобити ДМА със стойност под 1000 лева, задължително се отчитат като 

краткотрайни активи /материални запаси/. При прилагането на прага на същественост, в 

стойността на актива не се включват ДДС и други данъци. 

 

 

За отчетният период на 2015 г. има увеличение на стойността на ДМА в краен баланс с 

146341.99 лв., произтичащи от: 
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1. Увеличена стойност на сгради със стойността на извършения основен 

ремонт-35845.81 лв. 

2. Намалена стойност на компютри, транспортни средства, оборудване със 

стойността на брака в размер на 3930.82 и увеличена с стойността на закупен 

компютър за 739 лв., или общо в намаление с 3191.82 лв. 

3. Увеличена стойност на земи, гори и трайни насаждения  със стойноста на 

прилежащите към сгради земи с 113688 лв. Разликата произтича от 

документацията по първични данни и кадастралния план. 

 

 

          ІІ.Нематериални дълготрайни активи  

 

 По сметка 2109 са отразени програмни продукти – „ТРЗ и личен състав” на ОМЕГА СОФТ    

  и„Делта-счетоводство” на „ МИКРОИИНВЕСТ” на обща стойност 3001,67 лв. Към 

 31.12.2015 г. наличните материали са в размер на 211.45  лв. 

 

В резултат на посочените по-горе данни, общия размер на нефинансовите активи е 

увеличен с 146253.44 лв. 

 

 

 Б.ФИНАНСОВИ АКТИВИ 

 

 Национално  училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” град Пловдив има 

три сметки към Уни КредиТ Булбанк-Пловдив. Сметка за наличности, чрез която се инициират 

платежни и се извършват всички разплащания, и транзитна сметка ,в която се внасят всички 

собствени приходи и целеви трансфери от други организации, които се централизират към 

Министерство на културата в качеството си на първостепенен разпоредител и разплащателна 

сметка, по която се получават сумите за работни заплати и от там се превеждат по картовите 

сметки. По тези сметки наличности в началото на годината и в края на отчетния период няма. 

 

 

           СУМА НА АКТИВА: 

 

           Баланс 31.12.2015 г.       -   4  820580.11 лв. 

           Баланс 31.12.2014 г.  -        4  674 326.67 лв. 

           Увеличение за 2015 г.        -  146 253.44 лв. 

 

 

 В.ЗАДБАЛАНСОВИ  АКТИВИ 

           

Увеличението в размер на 12989.61 лв. се дължи  придобитите  дълготрайни материални 

активи, заведени в употреба/закупени и от дарения/.  

  

 ПАСИВ 
 

 І. Капитал в бюджетните предприятия 

 По сметка  1001 – Разполагаем капитал по  бюджети и бюджетни сметки   няма промяна. 

Акумулираното изменение на нетните активи от минали години се запазва, а изменениено на 

нетните активи за периода е равно на 179931.32 лв./ отчетено е изменението на актива с 146253.44 

лв., прибавена е сумата на пасиви и приходи за бъдещи периоди от предходната година и 

приспадната сума на същите за текущата година. 
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1І.Краткосрочни задължения 

 

 НУМТИ „Добрин Петков” Пловдив към 31.12.2015 г. има 11528.83 лв. краткосрочни  

задължения,  от които 10708.03 лв. са задължения към доставчициза периодични плащания, 215.80 

лв. материали и резервни части на склад и 605.00лв. парична гаранция за изпълнение на договор за 

охрана на сградата. 

 

 ІІІ. Провизии и отсрочени постъпления 

 Посочени са провизии за задължения, представляващ неползван платен годишен отпуск на 

персонала към 31.12.2015 г. в размер на 11244.45 лв./ възнаграждение и осигуровки на 

работодателя/.  

 

Общо раздел  Б от пасива на баланса е в увеличението е 146253.44 лв. 

 

    Национално  училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков”” град Пловдив 

няма разпоредители от по-ниска степен. По отношение на реализираните приходи от стопанска 

дейност, няма отразени счетоводни операции за извършени разходи, тъй като няма такива за този 

вид дейност. 

 В отчетна група „Други сметки и дейности” са заведени  земи, гори и трайни насаждения в 

размер на 1653852.00 лв., равни на стойността на незастроената земя / училищен двор/ по пазарна 

оценка от 2012 г.,инфраструктурни обекти  за 30839.91 лв./детска площадка и кът за спортни игри/ 

 За периода са осчетоводени допълнително 437266.02 лв. разлики, произтичащи от нова скица за 

поземлен имот на „ Служба  по геодезия, картография и кадастър” – гр. Пловдив, 936.02 лв. 

придобити библиотечни материали от дарения и  поставения барелеф на патрона на училището 

Добрин Петков  на стойност 10000 лв. / заведен като актив с художествена стойност/. 

Кореспондираща сметка 7992 – Увеличение на нефинансови дълготрайни активи от други събития- 

отразява промяната по кадастралния план и барелеф/ в размер на 436330 лв. 

 

 Считаме, че като цяло действащата в НУМТИ –Пловдив Система за финансово управление 

и контрол функционира адекватно и нейната ефективност и прозрачност са в добро състояние. 

 

 

 

 

 

Гл. счетоводител:                                                                      Директор: 

       /Хр. Доброжалийска/                                                                       /Нели Попова - Коева/      

 


