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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2020 Г. 

 

Първоначално определените трансфери от бюджета на МОН за НХА за 2020 г. са в 
размер на 6 403 200,00 лв., от които: 

• 5 573 376,00 лв. за издръжка на обучението; 
• 97 005,00 лв са средства за присъщата на Академията научна и 

художествено-творческа дейност; 
• 582 778,00 лв. за стипендии; 
• 110 500,00 лв. за стипендии; 
• 39 541,00 лв. за капиталови разходи. 

 

Текущо през годината са извършвани промени по бюджета на НХА, както в 
намаление така и в посока на увеличение и към 31.12.2020 г. държавната субсидия 
e в размер на 6 663 798,00 лв. и се разпределя както следва: 

• 5 458 932,00 лв. за издръжка на обучението; 
• 97 0005,00 лв са средства за присъщата на Академията научно 

художествено-творческа дейност; 
• 693 220,00 лв. за стипендии; 
• 110 500,00 лв. за стипендии; 
• 304 141,00 лв. за капиталови разходи. 

 

През 2020 г. събраните собствени приходи са на обща стойност 1 706 213,00 лв. и се 
разпределят както следва: 

• от продажба на услуги са в размер на 1 423 054,00 лв.; 
• от наеми на имущество в размер на 307 543,00 лв.; 
• от дарения 6 5800,00 лв.; 
• от други неданъчни приходи в размер на 3 323,00 лв. 
• Внеси данъци за ДДС и данък върху приходи в размер на  

(-34 287,00) лв. 

 

Към 31.12.2020 г. НХА завършва без задължения към персонал, хонорувани 
преподаватели, модели и доставчици, като през годината са разплащани 
задължения за изминал отчетен период. Също така са изплатени задължения към 
студентите от 2018 г. в размер на 95 900,00 лв, което е половината от дължимата 
сума. Оставащата сума за изплащане ще бъде изплатена през 2021 г., с което 
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Академията ще покрие всички наследени задължения от минали години. Поради 
тази причина през 2020 г. година не отчитаме увеличение на основната заплата на 
академичния и административен състав в Академията.  

През 2020 г. са изготвени нови Вътрешни правила за работна заплата които са 
гласувани на Академичен съвет.  


