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 НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 

    „ДОБРИН ПЕТКОВ” ПЛОВДИВ 

 

 

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  

 

ПО ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА 

МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ”-ПЛОВДИВ КЪМ 

31.12.2015 ГОДИНА 

 

 

Национално училище за музикално и танцово изкуство ”Добрин Петков” 

Пловдив 

е второстепенен разпоредител с бюджет. Разплащанията се извършват чрез ЕБС 

„СЕБРА”. В училището учат 406 деца, обособени са 21 паралелки. От  първи до 

четвърти клас е въведено целодневно обучение, като полуинтернатните групи са 8 

броя. Броя на персонала, утвърден от директора е 126, в т.ч. 108 бр.щатен 

педагогически персонал, 17 бр. щатен непедагогически персонал и 1 щатна условна 

бройка.  

 С писмо изх. № 91-00-7/26.03.2015 г.  на Министерство на културата е одобрен 

годишния бюджет на училището и месечното разпределение на приходите, разходите, 

бюджетните взаимоотношения и финансирането в съответствие с Единната бюджетна 

класификация по функции, групи и параграфи. 

 Отчетът към 31.12.2015 г. за касовото изпълнение на бюджета  на  НУМТИ е 

изготвен съгласно Закона за устройство на държавния бюджет, системата на 

делегирани бюджети,  спазване на  приоритетите  в рамките на утвърдените ни средства 

и на основание указанията на  Министерство на финансите.   

  Извършени  са  следните корекции по бюджета за 2015 г.: 

1. Писмо на МК № 67-00-99 от 19.03.2015 г. за организиране на национални и 

международни конкурси – 4000 лв. по § 10-00.  

2. Писмо на МК № 04-10 -21 от 29.04.2015 г. преходен остатък – 10886 лв. по § 

10-00. 

3. Писмо  на МК №  04-06-117 ОТ 29.04.2015 г. за получен трансфер от  

Община Пловдив за конкурс -3000 лв. по § 10-00. 

4. Писмо на МК № 04-00-10 от 19.05.2015 г. за стипендии по Наредбата за деца 

с изявени дарби – 9510 лв. по ; 40-00. 

5. Писмо на МК № 67-00-99 от 26.05.2015 г. за корекция на сума по § 10-00 в 

намаление с  2000 лв. 

6. Писмо на МК № 04-06-111 от  22.05.2015 г. за постъпило дарение от 

Фондация „Америка за България”  в размер на 15000 лв. по § 10-00. 

7. Писмо  на МК № 04-06-162 от 18.06.2015 г. за извършване на корекции по 

искане на второстепенни разпоредители с бюджет за 172272 лв. в увеличение 

па §01-01- с 75091 лв.,§ 02-00 с 59242 лв. и § 51-00 с 35000 лв. и в намаление 

на § 10-00 със същата сума. 

8. Писмо на МК 04-10-65/28.07.2015 г. е извършена корекция с 7649 лв. за 

закупуване на учебници и учебни помагала за учениците от 1 до 7 клас и 

децата в подготвителни групи 

9. Писмо на МК № 04-00-29 /28.08.2015 г. са предоставени средства за 

физическо възпитание и спорт в размер на 1131 лв. 
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10. Писмо № 04-06-2015 г. е направена корекция за 3105 лв. за изплащане 

стипендии на деца с изявени дарби. 

11. Писмо на МК № 67-00-302/ 29.09.2015 г. е извършена корекция в резултат на 

получени дарения в размер на 11474 лв., като 10440 лв. са от страната и 1034 

лв. от чужбина. 

12. Писмо на МК №04-06-266/30.10.2015 г. – във връзка с постъпили дарения от 

чужбина -  корекция в размер на 1762 лв. 

13. Писмо на МК №04-10-65/30.10.2015 г. за учебници и учебни помагала ан 

учениците от 1 до 7 клас корекция  в размер на 16456 лв. 

14. Писмо на МК № 04-06-283/10.11.2015 г.за предоставяне на допълнителни 

средства за увеличение  на работните заплати на персонала- корекция  в 

размер на 13390 лв. 

15. Писмо на  МК №24-00-459/27.11.2015 г. за промяна броя на учениците – 

корекция в размер на 14006 лв. 

16. Писмо на МК № 04-10-130/04.12.2015 г. Са предоставени средства в размер 

на 360 лв. за ИКТ. 

17. Писмо на МК № 04-10-147/10.12.2015 г.за допълнително възнаграждение за 

постигнати резултати от труда на директора са предоставени 1211 лв. 

18. Писмо на МК № 04-00-51/16.12.2015 г.във връзка с  изплащането на 

стипендии на деца с изявени дарби, е извършена корекция в размер на 675 лв. 

  

В  резултат на всички тези корекции, за 2015 г.   приходи ,помощи и дарения 

по план са  31836 лв., разходи – всичко 1 376 980 лв.,  н т. ч.получени 

трансфери 3000 лв. и вътрешни трансфери – 1 372 980 лв. Максималния 

размер на ангажиментите за разход , които могат да бъдат поети през 2015 г. 

са в размер на 297355 лв./ по отчет 256466 лв./по план., а  максималния 

размер на новите задължения за разход, които могат да бъдат поети през 2015 

г. – 293980 лв. по план/ по отчет са 256466 лв./ 

 

ПО ОТЧЕТА  НАЛ-3 

  

 Към 01.01.2015 г. и 31.12.2015 г. училището няма  наличност. Обслужващата 

банка е Уни Кредит Булбанк, която е заверила и отчета НАЛ-3. 

 

 ПО ОТЧЕТА Б-3 

Реализираните собствени приходи за отчетния период са в размер на 43638  лв.  

 

 § 24-04 – Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 

 

 Събраните и отчетени по този параграф суми са 8284 лв., от които 1606 лв. от 

кандидатстващи ученици, 1580 лв. за провеждане на творческа лаборатория и 5098 лв. 

от други педагогически услуги и  такси за участие в конкурси. 

 

§ 24-05- Приходи от наеми на имущество  

 Отчетени са 7193  лв. от наеми на музикални инструменти и ползване на зали от 

външни потребители. 

 

 § 36-19 – Длуги неданъчни приходи -  107 лв. от предадени вторични суровини. 
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§ 37-02- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните  

предприятия в размер на 182 лв..Същия е внесен през м. февруари. 

 

§ 45-01- Текущи помощи и дарения от страната – 

 Получени са 10440 лв., от които  9270 лв. от  Училищното настоятелство за 

изграждане барелеф  на Добрин Петкови подпомагане издръжката на училището, 500 

лв. от неизвестен дарител, 500 лв. от Галина  Врачева,100 лв. от проф. Владислав 

Григоров и 70 лв. от  благотворителен концерт  на класовете по класическо пеене. 

 

§ 46-70 – Други текущи помощи и дарения от чужбина 

Преведени са средства в размер на 15000 лв. от Фондация „Америка за 

България” за подпомагане организирането и провеждането на Международен камерен 

конкурс „Пловдив” . За барелеф на Добрин Петков са получени 1034 лв. от випуск 2003 

г. и 1762 лв. от Галина  Врачева – общо 17796 лв. 

 

Отчетените разходи в към 31.12.2015  г. са в размер на1 376 980  лв. В сравнение 

със същия период на миналата година разходите   бележат нарастване с 0.6 %. 

Преходен остатък – 11983  лв. 

 Изпълнението на  видовите разходите  към 31.12.2015 г. в лева е както следва: 

 - Разходи за заплати и възнаграждения на персонала,  

нает по трудови правоотношения                   859 318 лв.  

- Други възнаграждения и плащания на персонала                  69 813 лв. 

- Задължителни осигурителни вноски 

от работодател                   189 444 лв.  

-Издръжка                                                      183 841 лв.                   

-Платени общински данъци                                                        1 939 лв.   

             -Стипендии                                                         26 040 лв. 

- Основен ремонт на дълготрайни активи                                        35 846 лв. 

- Придобиване на компютри и хардуер                                                 739 лв.  

- Придобиване на др. ДМА с художествена и историческа 

   Стойност                                                                                            10 000 лв.  

- Всичко разходи:       1 376 980 лв. 

                                               

 Разходите на НУМТИ  са извършени по дейности и видове съгласно ЕБК и 

приложените разшифровки към тях. 

 

 § 01-01 – Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения 

 

 Отчетените разходи по този параграф са 859 318 лв. лв. В сравнение със  същият 

период на миналата година увеличението е с 8.52%. Причините за нарастване на 

разходите за работни  заплати се дължи на увеличени работни заплата от 01.10.2015  

г., увеличен брой на персонала  и   възнаграждения по КТ. За периода са начислени 

и изплатени основни заплати - 501691 лв., еднократно възнаграждение за 24 май – 

12980 лв., диференцирано заплащане за постигнати резултати от труда -25167 лв., 

платен отпуск 126248 лв. и доплащания по КТ и др. нормативни актове -192647 лв 

.Към 01.10.2015 г. работните заплати на педагогическия персонал са увеличени с 

10.9%, а на непедагогическия – с 3%. Предоставената корекция по бюджета на 

училището за тази цел е 13390 лв./вкл. и дължимите осигуровки от работодателя/ 

или 4463 лв. за един месец, т.е увеличение на РЗ с 4.32 %. С този процент на 
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увеличение не се достигат стартовите заплати за учител, старши и главен 

учители.От бюджета на училището са ползвани допълнително 6.48%  за постигане 

на стартовите заплати  или допълнително 4752 лв. месечно. Общо за увеличението 

на заплатите за месеците октомври,ноември и декември са изразходвани  29 182 лв. 

 

 

 § 02-00- Други възнаграждения и плащания  на персонала  

 

 Общият размер на отчетените средства е 69813 лв.  Тези средства не се 

планират, а на база фактическо изпълнение и   през течение на годината се  заявява 

корекция. Изплатени са суми  за СБКО – 14949  лв., представително облекло -26685 

лв.  обезщетенията  на персонала с характер на възнаграждение са 13737 лв.,от 

които 6753лв. са  обезщетение при пенсиониране, 6984 лв. са обезщетения за не 

ползван платен отпуск при прекратяване на временни трудови договори със срок до 

30.06.2015 г.  Другите  плащания са  в размер на 6012 лв./първите три работни дни 

при отпуск по болест/. Запазва се тенденцията  на чести, но краткотрайни   отпуски 

по болест. Изплатените хонорари са в размер на 8430 лв. във връзка с проведен 

конкурс по камерна музика, творческа лаборатория и извършена еднократна услуга. 

  

 § 05-51- Осигурителни вноски от работодатели за ДОО 

 

 През 2015 г. продължава да се прилага схемата на централизирано  разплащане 

на осигурителни вноски съгласно разпоредбите на § 26 от ЗДБРБ/2006 г. Спазено е 

съотношението  за разпределението на осигурителната тежест между работодател и 

работник 60:40 съгласно КСО,  от тях за работодател 12.6 % /9.8 % върху средствата 

за работна заплата. Отчетените разходи за социални осигуровки от работодатели 

към 31.12.2015г. са в размер на  99431 лв., увеличени  с 8.4 % спрямо същият период 

на миналата година от увеличена осигурителна сума. 

 

 § 05-52 – Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен 

фонд  

 

 Отчетени са 4.3% върху осигурителната сума на преподавателите за сметка на 

работодателя в размер на 33180 лв. Същите са увеличени с 6.21 % спрямо  2014г. 

поради  увеличение броя на педагогическия персонал и осигурителна сума. 

 

§ 05-60- Здравно осигурителни вноски от работодатели /ЗОВ/ 

 Отчетените разходи за сметка на работодателя  към  са в размер на  41977 лв., 

при съотношение60:40 и в размер на 4.8% от осигурителния доход. Сравнени  със 

същия период на миналата година са увеличени с 4.68 % от увеличена осигурителна 

сума и персонал 

 

 § 05-80- Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели 

 

 Разходите за ДЗПО  за родените след 31.12.1959 г. са в размер на 14856  лв. при  

съотношение 60:40 и 2.8% от осигурителния доход за сметка на работодателя. 

Завишението спрямо 2014 е с 10.72 % . 
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§ 10-00 Издръжка  - всичко: 183 841 лв. 

 

 Разходите  за издръжка на училището са отчетени по под параграфи на ЕБК. 

Общия размер на разходите за издръжка са  183841 лв., в т.ч. 

 

 § 10-11 Храна 

 

 Отчетени са безплатните закуски на децата от подготвителен до четвърти клас. 

Сумите се отнасят за доставки само за три дни седмично, а за останалите дни децата 

получават безплатен плод по Програма „Училищен плод”, които се отчитат като 

дарение в натура. Изплатената сума е в размер на 8268 лв. 

 

§ 10-14 Учебни и научно - изследователски разходи и книги за библиотеките 

 

 Извършени са разходи за 37591 лв., от които 10366 лв. за закупуване на 

учебници, помощни тетрадки, училищна документация. Във връзка с  проведените 

мероприятия на училището са отпечатани афиши, програми, книжки с регламенти за 

провеждани конкурси и за участниците, рекламни материали и покани за 1237 лв. За 

обзавеждане на класни стаи и кабинети са изразходвани 6353 лв.- поставени са външни 

щори за 397 лв., закупени са сгъваеми столове за нуждите на училищния оркестър за 

650 лв., за  5227 лв. са обзаведени допълнително  две стаи в имота на ул. „В.Търново”, 

където се обучават две  подготвителни групи.  Допълнително в след обедните  часове 

стаите се ползват за индивидуално обучение по специален предмет – флейта, пиано и 

др. Отпечатани са 700 бр. книги във връзка с честването на 70 годишен юбилей на 

училището и са заплатени 4511 лв. Изплатени са награди за два конкурса в размер на 

9500 лв. 

 

 Закупеното обзавеждане е заведено като ДМА /Други активи в употреба, изписани 

като разход/. Спрямо 2014 г. Разхода е с 12.12% по-малко. 

 

 § 10-15 Материали 

 

Разходите за канцеларски материали, резервни части и други материали  са в 

размер на 5615 лв., в т. ч.  канцеларски материали -1683 лв, почистващи препарати за 

периода от 16.05.  са в размер на 615 лв, тоалетна хартия – 450 лв.,резервни части и 

помощни материали  за2867 лв, част от които са вложени в употреба и изписани  като  

разход.Завишението на разходите с около 57%  сплямо 2014 г. се дължи на 

прекратяване договора за почистване и подръжка. Всички хигиенни материали и 

препарати съгласно клаузите на договора се доставяха от фирмата – изпълнител. 

 

 § 10-16 Вода, горива и енергия 

 

 Общата сума на разходите за вода, горива и енергия са 28943 лв., в т. ч: 14100 лв. 

за изразходвана електрическа енергия, 13514 лв. за  отопление на сградата и 1329   лв. 

за вода. Разхода за електрическа енергия е значително увеличен, което не се дължи на 

завишена консумация, а на промяна на константната величина – от  40 на 60,   

монтираните в повече осветителни тела за постигане на изискванията за осветеност на 

учебните стаи и кабинети. Въпреки това след преминаването на централно отопление 

разходите по този параграф бележат около 40% намаление спрямо предходни години. 

Спрямо предходната година разходите са с 6.27% по-малко. 
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 § 10-20 Разходи за външни услуги 

 

 По това направление са изразходвани 90348 лв. или с 26.16 % по-малко спрямо 

същия период на миналата година. По направление  разходите са както следва: 

 Телефонни и пощенски разходи  - 14573 лв. 

 Охрана и СОД     - 15033 лв. 

 Почистване и поддръжка сграда  - 43849 лв. 

 Обслужване по ЗБУТ                                  -    700 лв. 

 Дезинфекционни услуги   -    216  лв. 

 Зареждане с тонер, настройки и  

 пренастройки офис техника  -    992 лв. 

 Училищен интернет    -    888 лв. 

 Обучение                            -  1958 лв. 

 Юридическа услуга за  провеждане  

           Процедура по ЗОП и извършено   

 Съкращение     -  3100 лв. 

 Наем зала      -  1650 лв. 

 Преинсталация на компютри КК               -    675 лв. 

 Транспортни р-ди     -    831 лв. 

 Поддръжка ПИС    -    384 лв. 

 Курсове за квалификация и преквалиф.   -   1958 лв. 

 Разходи за подготовка на конкурси и  

 Юбилеи     -   3541 лв. 

  

 Спрямо същия период на миналата година са отчетени в по-малко разходи  

 с 26.15%. / 122348 лв. за 2014 г.  и 90348  лв. за 2015 г./ 

 

 § 19-81- Платени общински данъци 

  

 Отразена е платената сума за такса  смет за цялата 2015 г. в размер на 1939 лв. 

 

  § 40-00 Стипендии 

 

 Изплатените стипендии за отличен успех и подпомагане достъпа до образование 

са в размер на 12335 лв.  Стипендиите по  Наредбата за даровити деца са в размер на 

13705  лв., общо 26040 лв. 

 

 § 51-00 – Основен ремонт на дълготрайни материални активи 

 

 Преведена е сума  в размер на 35846 лв. за ремонт на втората сграда на 

училището, което представлява втори етап от ремонтните разходи за  този имот. 

Ремонта включва цялостна подмяна на дограма, ел. инсталация, корекция нивото на 

височината, вътрешна изолация, шпакловка стени, боядисване дървени врати, подмяна 

входна врата, смяна фаянс и теракот в мокри помещения, премахване на втори изход от 

северната част на сградата, поставка на допълнителни мивки, смесителни батерии и 

бойлер, както  и боядисване на дървено стълбище на 1 и 2 етажи и оформяне на входна 

фасада. Сградата е построена през 1893 г., поради което  ремонтните работи са по –

трудоемки.  
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§ 52-01  - Придобиване на компютри и хардуер 

 

Закупен е един компютър за нуждите на ЗАС поради периодични проблеми с 

ползване на програма ОМЕКС 2000 – работна заплата, личен състав и хонорари. 

 

§52-19 – Придобиване на други ДМА 

 

Извършени разходи за изработна на балереф на Добрин Петков във връзка с 

честване на 70 годишнината от създаването на училището, като сумата е изцяло от 

дарения от страната и чужбина. 

 

 Предоставените трансфери от първостепенният  разпоредител  са в размер на 

 1 000 210  лв., а трансферите да поети осигурителни вноски и данъци – 376 693 лв. 

 

 През периода са  осигурени всички средства за протичане на нормален учебен 

процес и провеждане на художествено - творческата дейност на училището. През 

настоящата учебна година е сформирана допълнително една паралелка. Извършените 

ремонтни работи и закупеното допълнително обзавеждане за учебните стаи направи 

възможно част  от учебните занятия да се провеждат в имота на ул. „В.Търново”, тъй 

като в училището  има недостиг на стаи за разсвирване и индивидуално обучение. 

 
  

 

 

Гл. счетоводител:      Директор: 

 /Хр. Доброжалийска/      /Нели Попова - Коева/ 


