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А. Общи положения

І. Сметкоплан на бюджетните организации – основни положения
1. Приложено, изпращаме Ви Сметкоплан на бюджетните организации
(СБО), утвърден в съответствие с разпоредбите на чл. 164, ал. 1 от Закона за
публичните финанси (ЗПФ), който ще се прилага от 2014 г.
2. СБО е задължителен за прилагане от всички бюджетни организации,
включително и от държавните предприятия по чл. 60 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и чл. 28з от Закона за пътищата, както и от предприятията
по чл. 171 от ЗПФ, след включването им в консолидираната фискална програма
(КФП). СБО се прилага и от други предприятия, определени по реда на чл. 165 от
ЗПФ.
3. Изменянето и допълването на СБО, включително закриването на сметки, се извършва само от Министерството на финансите (МФ). Тези промени,
както и редът и начинът на прилагане на сметките от СБО, се регламентират с
указания на МФ, които се подготвят и актуализират от дирекция “Държавно
съкровище”.
4. Структурата на СБО е изградена на четири нива – раздели (едноцифрен код), групи (двуцифрен код), подгрупи (трицифрен код) и синтетични счетоводни сметки (четирицифрен код).
5. Бюджетните организации и определените по реда на чл. 165 от ЗПФ
предприятия могат да прилагат при организиране на тяхната счетоводна
система само посочените в СБО синтетични сметки. Свободните номера в СБО
не могат да се използват, освен в случаите на т. 7 и 9, както и за целите на преходните периоди и процедури съгласно това указание (само по отношение на
досегашни кодове на сметки, невъзпроизведени в СБО).
6. Бюджетните организации могат към всяка синтетична сметка (сметката с четирицифрения код) да откриват подсметки, с оглед техните специфични
потребности и изисквания, освен когато за дадени сметки са определени от МФ
задължителни за прилагане подсметки.
7. МФ може да открива допълнителни кодове на сметки извън посочените в сметкоплана номера, за целите на консолидирането на отчетните данни по
реда на чл. 167 от ЗПФ, изготвянето на данни за ЕВРОСТАТ и за други подобни цели, свързани с агрегирането на данни за сектор „Държавно управление”.
8. Във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗПФ операциите на централния бюджет
продължават да се отчитат само на касова основа. За целите на статистиката на
публичните финанси МФ може да изисква администраторите на различни
постъпления и плащания на централния бюджет по чл. 12 от ЗПФ да изготвят и
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представят информация за тези операции и произтичащите от тях и от други
събития активи и пасиви чрез воденето на обособена отчетност, включително и
чрез изготвяне и представяне на отделна оборотна ведомост със структура от
сметки по СБО и/или допълнителни кодове на сметки по т. 7.
9. Разпоредбата на т. 5 може да не се прилага, когато за целите на администриране на публични вземания, както и за други цели, в бюджетните организации се внедряват и прилагат отделни информационни системи за обработка на
финансова и друга информация (например информационните системи на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници” за администрираните от тях публични вземания, информационната система на МФ за местните
данъци и такси и др.), които са изцяло обособени от счетоводните системи на
съответните бюджетни организации.
10. В случаите по т. 9 се допуска за целите на администрирането и обработката на информацията да се прилагат системи от кодове/сметки, които да са
различни от структурата от сметки на СБО. Доколкото обаче се налага данни от
такива информационни системи да се инкорпорират в отчетността на съответните бюджетни организации, тези системи следва да генерират информация в
необходимите класификационни разрези и в такава степен на детайлизираност,
така че съответният обект на отчитане (актив, пасив, приход, разход, трансфер,
трансакция или друго събитие) да може да бъде отразен коректно по съответните синтетични сметки от СБО и определените съгласно т. 6 задължителни за
прилагане подсметки.
11. СБО се поддържа и актуализира от МФ - дирекция “Държавно съкровище” и се публикува на Интернет-страницата на МФ.
ІІ. Организация на бюджетното счетоводство в отчетни групи
(стопански области)
12. Запазва се обособеното отчитане и изготвяне на отделни оборотни
ведомости в три отчетни групи (стопански области), като във връзка с изискванията на ЗПФ и премахването на извънбюджетните сметки и фондове досегашната отчетна група (стопанска област) „Извънбюджетни сметки и фондове”
(ИБСФ) се преименува на „Сметки за средства от Европейския съюз” („СЕС”).
13. В тази връзка, за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори се предвижда бюджетните организации да изготвят освен досегашните две допълнителни отделни оборотни ведомости в ИБСФ
(фигуриращите във файла за оборотната ведомост таблици ‘NF-KSF-TRIALBALANCE-2013’ и ‘RA-TRIAL-BALANCE-2013’), и отделни оборотни ведомости и касови отчети за отчитаните по реда на чл. 8, ал. 1, 2 и 4 от ЗПФ други
средства от Европейския съюз и средства по други международни програми.
14. Запазват се досегашните отчетни групи (стопански области) „БЮДЖЕТ” и „Други сметки и дейности” („ДСД”), като по отношение на отчитането
в отчетна група (стопанска област) „ДСД” нов момент представлява капитализацията (балансовото признаване) на дълготрайните материални активи, които
при придобиването им са отчетени като разход в отчетни групи (стопански
области) „БЮДЖЕТ” и „СЕС” (посочената по-долу таблица илюстрира основния обхват и съдържание на отделните отчетни групи).
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ОТЧЕТНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ГРУПА

“БЮДЖЕТ”
- бюджет на
първостепенния
разпоредител с
бюджет
- бюджети на
подведомствени
разпоредители с
бюджет
- приравнени на
бюджет средства,
операции и
дейности

ГРУПА“СЕС”

- сметки за средства от
ЕС, администрирани от
Националния фонд
- сметки за средства от
ЕС, администрирани от
Разплащателната агенция
към ДФ „Земеделие”
- сметки за други
средства от ЕС
- сметки за средства по
други международни
програми

ГРУПА

“ДРУГИ СМЕТКИ И
ДЕЙНОСТИ”
- обособени сметки за чужди
средства (доколкото такива
операции не се извършват от
„БЮДЖЕТ” и „СЕС”)
- капитализация на
дълготрайни материални
активи, изписани на разход в
групи „БЮДЖЕТ” и “СЕС”
при придобиването им
- дейности по принудително
изпълнение и конфискация
- други позиции, определени
от МФ
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Б. Основни промени в СБО спрямо досегашния Сметкоплан на бюджетните
предприятия
ІІІ. Общи бележки по промените
15. Запазва се базисната структура от сметки от досегашния Сметкоплан
на бюджетните предприятия (СБП) и съществена част от сметките.
16. Като цяло, промените спрямо досегашния СБП са насочени към прецизиране и детайлизиране на структурата от сметки по отношение най-вече
на коректното класифициране на институционалните единици (в това число на
сектор „Държавно управление”), активите и пасивите (в т.ч. разчетите между
институционалните единици от сектор „Държавно управление”), трансакциите и
другите събития.
17. Заложените изменения и допълнения в структурата от счетоводни
сметки не водят до промяна в принципите и правилата на признаване, оценка и отписване на активи и пасиви, с изключение на промените в отчитането на:
17.1. дълготрайните активи, които досега при придобиването се отчитаха
като разход (виж раздел ІV);
17.2. корективи за неусвоени помощи и дарения в края на отчетния
период (виж раздел V);
17.3. корективи за вземания от помощи и дарения в края на отчетния
период (виж раздел V);
17.4. балансово признаване на вземане/задължение към бюджетна организация и свързани с това приходи/разходи и коректив на тези суми за случаите,
когато такива взаимоотношения между бюджетни организации подлежат на отчитане като касов трансфер (виж т. 34-38, т. 59 и 60 и т. 64 и 65).
ІV. Капитализация (балансово признаване) на
дълготрайни материали активи, отчитани до сега задбалансово
18. Отменя се подходът на задбалансово отчитане на дълготрайните
материални активи, попадащи в обхвата на т. 16.3 от указание на МФ ДДС
№ 20/2004 г., поради което в СБО не са възпроизведени съответните сметки от
подгрупа 990 от досегашния СБП. Вместо това, тези активи, с изключение на
прилежащите към сгради и съоръжения земи (виж т. 19), ще се капитализират
(признават балансово) в отчетна група (стопанска област) „ДСД” чрез използването на сметки от група 22 (за незавършените обекти – сметки от подгрупа 207)
и сметка 7609 „Коректив за капитализирани активи в отчетна група (стопанска област) "Други сметки и дейности". Запазва се досегашният подход на
изписване на разход на тези активи при тяхното придобиване в отчетни
групи (стопански области) „БЮДЖЕТ” и „СЕС” (за отчитане придобиването
на тези активи виж схемата по-долу, а за специфичните им преходни периоди и
процедури – раздел ХV).
19. Допълнителна промяна, свързана със земите, засяга отчитането на
прилежащите към сгради и съоръжения земи, за които също е предвидено балансово признаване при тяхното придобиване чрез сметка 2010 „Прилежащи
към сгради и съоръжения земи”. По сметка 2010 се отчитат само земите, при-
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лежащи към активи, които подлежат на отчитане по група 20 от СБО (за
земите, прилежащи към активи от група 22, се използва сметка 2201). За сметка
2010 се прилага общият ред на отчитане за група 20 - чрез директно отразяване
на придобиването в съответните отчетни групи (стопански области) - без да се
ползват сметките от подгрупа 607 и без завеждане в отчетна група „ДСД” чрез
сметка 7609 (за преходните процедури за сметка 2010 виж т. 118).
Капитализация на активи, отчитани досега задбалансово
(отчетна схема към т. 18 и 19)
А) Капитализация на активи по сметки от група 22:
Отчетна група „БЮДЖЕТ”

Дт с/ки 6075-6079
Кт с/ки р-л 4, гр. 50, 74 и др.
Отчетна група „СЕС”

Дт с/ки 6075-6079
Кт с/ки р-л 4, гр. 50, 74 и др.

Отчетна група „ДСД”

Дт с/ки гр. 22

Кт с/ка 7609

(Забележка: за незавършените обекти
се дебитират първоначално сметки от
подгрупа 207, като след завършването
им те се прехвърлят по сметките от
група 22)

Б) Отчитане придобиването на прилежаща към сгради и съоръжения земя:
Отчетна група „БЮДЖЕТ”

Отчетна група „ДСД”

Дт с/ка 2010
Кт с/ки р-л 4, гр. 50, 74 и др.
Отчетна група „СЕС”

Не се съставя записване!

Дт с/ка 2010
Кт с/ки р-л 4, гр. 50, 74 и др.
20. В следствие на възприемането на подход на капитализация (балансово признаване) на тези активи, в СБО са заложени съответните сметки за отразяване на отчетната стойност при продажбата им (подгрупа 613 и сметка 6141).
V. Промени при признаването на приходи от помощи и дарения
21. По отношение на признаването на приходите от помощи и дарения се въвежда прилагането на отчетна процедура в края на годината за
начисляване на корективи за вземания и задължения по тези позиции и
съответното сторниране на тези суми в началото на следващата година (подобно
на процедурите за начисляване и сторниране на провизии за персонал и на
корективите за вземания и задължения съгласно т. 49 от ДДС № 20/2004 г.).
22. За получените помощи и дарения, отчетени като приход по сметки от
група 74 (подгрупи 741, 747, 748 и 749), следва в края на годината да се установи
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сумата на неусвоените средства и да се вземат счетоводни записвания по създадените за целта сметки от подгрупа 740 Коректив на приходите от помощи и
дарения и сметка 4989 „Коректив за неусвоени помощи и дарения”, както следва:
22.1. коректив за неусвоени помощи и дарения - записване за текущата отчетна година:
Дт с/ки 740 Коректив на приходите от помощи и дарения
Кт с/ка 4989 Коректив за неусвоени помощи и дарения
22.2. сторно на коректив за неусвоени помощи и дарения - записване за
следващата отчетна година чрез процедурата на „червено сторно” със същата
стойност, като предходното записване:
Дт с/ки 740 Коректив на приходите от помощи и дарения червено сторно
Кт с/ка 4989 Коректив за неусвоени помощи и дарения червено сторно
23. Подобна процедура се прилага и за случаите, когато към края на отчетната година бюджетната организация-бенефициент е извършила за своя сметка разходи и придобиване на активи, подлежащи на финансиране със средства
от съответните помощи и дарения (т.е. към края на годината не е получила
средствата от съответния донор). В тези случаи бюджетната организация, на база на стойността на извършените разходи и придобити активи за своя сметка,
извършва оценка на средствата, които тя очаква да получи. В оценката следва да
се включат само тези суми на извършените разходи и придобити активи, които е
реалистично да бъдат покрити/възстановени от съответния донор (например в
тази оценка не би следвало да се включват суми, които няма да бъдат признати
за допустими от съответния донор), като записванията са следните:
23.1. коректив за вземания за помощи и дарения - записване за текущата отчетна година:
Дт с/ка 4980 Коректив за вземания за помощи и дарения
Кт с/ки 740 Коректив на приходите от помощи и дарения
23.2. сторно на коректив за вземания за помощи и дарения - записване
за следващата отчетна година чрез процедурата на „червено сторно” със
стойността на предходното записване:
Дт с/ка 4980 Коректив за вземания за помощи и дарения червено сторно
Кт с/ки 740 Коректив на приходите от помощи и дарения червено сторно
24. Сметки 498 и 740 задължително се водят с чисти обороти, с оглед по
дебитния оборот на сметки 740 (респективно по кредитния оборот на сметка
4989) да се отразяват само корекциите за неусвоени помощи и дарения, а по
кредитния оборот на сметка 740 (респективно по дебитния оборот на сметка
4980) – само корекциите за вземания за помощи и дарения.
25. Сметки 498 и 740 не се прилагат за случаите на начисляване на вземания/задължения за възстановяване на средства от помощи и дарения и свързани с тях наказателни лихви чрез сметки от подгрупи 438 и 439 (виж раздел VІ).
26. Разпоредбите на т. 22-24 не се прилагат за:
а) получаваните от бюджетните организации-бенефициенти средства от
помощи и дарения чрез трансфер от други бюджетни организации;
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б) получаваните от бюджетните организации чрез Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” средства от директни плащания или суми по пазарни
мерки, които се отчитат като приход в бюджетната организация-бенефициент
съгласно т. 65 от ДДС № 06/2008 г. и т. 57 от ДДС 07/2008 г.;
в) за помощите и даренията, които са предоставени безусловно (т.е. без
наличието на съществени условия и клаузи на договори, чието неизпълнение
води до възстановяване на средствата на съответния донор);
г) за отчетените суми по сметка 7450 (виж т. 27);
д) в други определени от МФ случаи, включително и по отношение на
бюджетни организации-администратори на средства от Европейския съюз и по
други международни програми.
27. Новосъздадената сметка 7450 „Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми” е аналог на § 47-00 от
ЕБК за 2014 г. и салдото по нея следва да е равно на отчетените по този приходен параграф суми. За сметка 7450 не се прилагат процедурите по т. 22-24, тъй
като от гледна точка на ниво КФП, отчетеният приход по сметка 7450 и § 47-00
от ЕБК за 2014 г. представлява възстановяване на първоначално извършен касов
разход от КФП.
28. С въвеждането на новия подход на отчитане на неусвоените помощи
и дарения отпада необходимостта от задбалансово отчитане на тези позиции
чрез сметки 9201 и 9202 от досегашния СБП, поради което тези задбалансови
сметки не са възпроизведени в СБО.
29. Изложеното в този раздел се прилага и спрямо помощите и даренията
в натура.
VІ. Обособяване на сметки за отчитане на вземания/задължения за
възстановяване на средства по донорски програми
и свързани с тях лихви
30. В подгрупи 438 и 439 от СБО са заложени нови сметки за отчитане на
вземанията/задълженията на бюджетните организации за възстановяване на получени/предоставени/разпределени донорски средства и свързаното с тях национално съфинансиране (включително и в качеството им на администратори на
тези средства).
31. Сметките от подгрупа 438 „Вземания за възстановяване на средства
по донорски програми и свързани с тях лихви” се прилагат от бюджетните организации в качеството им на администратори на средства по донорски програми
(т.е. разпределящи за други бенефициенти донорски средства, включително и
националното съфинансиране). По тези сметки се начисляват всички вземания
(включително и срещу бюджетни организации), отнасящи се за възстановяване
на средства по донорски програми (включително и националното съфинансиране) от съответните крайни бенефициенти или други междинни администратори.
32. Сметки 4381 и 4382 се използва за отчитане на всички такива вземания срещу предприятия, които не са бюджетни организации, както и срещу
физически лица.
32.1. Сметка 4381 се дебитира при възникване на вземането срещу кредитиране на:
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а) сметки от гр. 64 (ако донорските средства и свързаното с тях национално или подобно съфинансиране са отпуснати като текущи и/или капиталови
трансфери за съответните лица);
б) сметки 7274 „Приходи от лихви за просрочени вземания за възстановяване на средства от Европейския съюз” и 7275 „Приходи от лихви за просрочени вземания за възстановяване на други донорски средства”;
в) сметки 7274 и 7275 - за случаите на начислена лихва върху подлежащи на отчитане по сметка 4382 вземания.
(Забележка: в зависимост от формите на администриране и разпределяне на донорски
средства е възможно да са налице случаи на кредитиране на други сметки, например при
възстановяване на суми, отчетени по § 48-00 от ЕБК за 2014 г.).

32.2. Сметка 4382 се дебитира при възникване на вземането срещу кредитиране на сметките за разчети към съответните донори когато отпуснатите преди това донорски средства са отчетени като разчет, а не като разход
(например сметки от подгрупи 485 и 486). Разчетът за наказателната лихва по
тези вземания не се отразява по сметка 4382, а следва задължително да се отчита по сметка 4381 (както е посочено в т. 32.1-буква „в”).
33. По останалите сметки от подгрупа 438 се отчитат вземанията за възстановяване на средства по донорски програми от бюджетни организации (виж
т. 51 относно принадлежността на бюджетните организации към съответния
подсектор на сектор „Държавно управление”).
34. Разпределението на средствата по донорски програми (и свързаното с
тях национално съфинансиране) между бюджетни организации се извършва под
формата на трансфери (с някои редки изключения, като тези по т. 65 от ДДС №
06/2008 г. и т. 57 от ДДС 07/2008 г.). В тази връзка, с оглед запазването на
принципа на отчитане на трансферите между бюджетните организации на
касова основа, вземанията по сметки 4383, 4384 и 4385 и приходите от лихви
по сметка 7270 се начисляват в кореспонденция на съответните корективни
сметки 4960 и 7298, когато средствата подлежат на възстановяване под формата
на трансфер между бюджетни организации. Записванията са:
Дт с/ки 4383, 4384, 4385 / Кт с/ка 4960 – за вземането (главницата)
Дт с/ки 4383, 4384, 4385 / Кт с/ка 7270 и Дт с/ка 7298 / Кт с/ка 4960 – за лихвата.
Така в резултат на използването на тези сметки, начисляването на вземането
срещу бюджетна организация и (евентуално) приход от лихви няма да промени
общия размер на активите и приходите.
35. Когато се извършва плащане (под формата на трансфер между бюджетни организации) за погасяване на вземанията по сметки 4383, 4384 и 4385 се
съставят:
35.1. записване за отнасяне на погасената сума на вземането към съответния коректив за вземания:
Дт с/ка 4960 Коректив за вземания от бюджетни организации
Кт с/ки 4383, 4384 и 4385
35.2. записване на получената парична сума като трансфер:
Дт с/ка 5001, 5013
Кт с/ка гр. 75 (и съответния трансферен параграф от ЕБК)
36. Изложените в т. 31-35 подходи на отчитане и счетоводни записвания
се прилагат огледално по същия начин спрямо установените задължения на
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бюджетната организация за възстановяване на средства по донорски програми
(включително и свързаното с тях национално съфинансиране) - предвидените за
целта сметки 4397 и 4398 се кредитират срещу дебитиране на съответните сметки от група 74, както и сметки 6274 и 6275. За начислените по сметка 4393 задължения към бюджетни организации и разходи за лихви по сметка 6270 аналогично се прилагат съответните корективни сметки за задължения и разходи за
лихви – сметка 4970 и сметка 6298, когато средствата подлежат на възстановяване под формата на трансфер между бюджетни организации. Записванията за
начисляването на задълженията по сметка 4393 и свързаните с тях лихви и корективи, са огледални на съответните записвания по т. 34 за начисляването по
сметки 4383, 4384 и 4385 на вземанията и свързаните с тях лихви и корективи.
При възстановяването на сумите се взимат записвания по съответните сметки,
огледални на записванията по т. 35.1 и 35.2:
36.1. записване за отнасяне на погасената сума на задължението към съответния коректив за задължения:
Дт с/ка 4393 Задължения към бюджетни организации за възстановяване
на средства по донорски програми
Кт с/ка 4970 Коректив за задължения към бюджетни организации
36.2. записване за изплатената парична сума, подлежаща на отчитане
като трансфер:
Дт с/ка гр. 75 (и съответния трансферен параграф от ЕБК)
Кт с/ка 5001, 5013, 7500
37. При коректното прилагане на изискванията на този раздел отразените
по сметки 4383, 4384 и 4385 вземания срещу бюджетни организации, приходите от лихви по сметка 7270 и техните корективи по сметки 4960 и 7298 на
консолидирано ниво (всички бюджетни организации) следва да бъдат равни на
съответните им позиции за задължения, разходи за лихви и свързани с тях
корективи, отчитани по сметки 4393, 6270, 4970 и 6298.
38. Корективните сметки 4960, 4970, 6298 и 7298 се прилагат и в други
определени от МФ случаи за корекция на разчети между бюджетни организации, чиито плащания се отчитат като трансфери. Сметки 4960 и 4970 се прилагат и за целите на процедурата по т. 49 от ДДС № 20/2004 г., когато плащанията
по тези разчети се отчитат като приход/разход, а не като трансфер. Сметки 6270
и 7270 не се използват за отчитане на разходи/приходи от наказателни лихви
върху публични вземания от данъци, осигурителни вноски, такси и други подобни суми, дължими от бюджетни организации (за тази цел е необходимо да се
прилагат съответните сметки 6276, 6277, 7271).
VІІ. Допълнителен класификационен разрез за финансовите активи
и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
39. За финансовите активи и пасиви се въвежда допълнителен класификационен разрез от гледна точка на ефекта върху бюджетното салдо (дефицит/излишък), произтичащ от генерираните от финансовия актив/пасив входящи и изходящи касови потоци при възникване и/или реализиране/уреждане на актива/пасива.
40. В този аспект всеки финансов актив или пасив се класифицира еднозначно чрез съответните счетоводни сметки от СБО в една от следните две категории:
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- приходно-разходни позиции - когато генерираните от финансовия актив/пасив касови потоци влияят на бюджетното салдо (т.е. отчитат се като приходи и разходи съгласно ЕБК и попадат в обхвата на съответните дефиниции за
касови приходи и разходи съгласно т. 29 и 31 от § 1 от ЗПФ)
или
- финансиращи позиции - когато генерираните от финансовия актив/пасив касови потоци не влияят на бюджетното салдо (т.е. отчитат се като елемент
на финансирането съгласно ЕБК и попадат в обхвата на дефиницията за финансиране съгласно т. 40 от § 1 от ЗПФ).
41. Като финансиращи позиции се третират и временните безлихвени заеми между бюджетните организации, независимо че за целите на бюджетирането и отчетността на касова основа те се приравняват на трансфери. Отчитаните
по сметки 4383, 4384, 4385 и 4393 вземания и задължения между бюджетни
организации, както и корективните сметки 4960 и 4970 за разчети между бюджетните организации, се считат за приходно-разходни позиции.
42. Заложената структура от сметки в СБО за финансовите активи и пасиви е изградена така, че всяка сметка за финансови активи или пасиви еднозначно се определя като „приходно-разходна позиция” или като „финансираща
позиция” (такава еднозначна идентификация по този класификационен критерий в предишния СБП беше непълна, макар и да беше възможна за значителен
брой сметки за финансови активи и пасиви).
43. Спазването на този класификационен критерий е особено важно да се
има предвид при отчитането на разчетите за лихви спрямо „финансиращите позиции”, тъй като касовият поток на начислената лихва за даден финансов актив
(пасив) влияе на бюджетното салдо (дефицит/излишък), за разлика от неутралния
спрямо бюджетното салдо касов поток на „финансиращата позиция” (главница).
44. В тази връзка, разчетите за лихви върху финансови активи и пасиви–
„финансиращи позиции”, не следва да се отчитат по сметките на съответните
позиции (главници)-„финансиращи позиции”, а задължително да се отразяват по
предвидените за това сметки за съответните разчети за лихви (лихвата за
вземанията по сметка 4382 се начислява по сметка 4381).
45. Сметките за корективи на номиналната стойност на задълженията по
финансов лизинг и търговски кредит (сметки 1917, 1918, 1927 и 1928), както и
сметки за премии/отстъпки от номинала на държавни (общински) ценни книжа
(сметки от подгрупи 159 и 522) и дългови ценни книжа на други емитенти (сметки 5139 и 5145-5148) се приравняват за целите на разграничението между
„приходно-разходни” и „финансиращи” позиции на сметки за разчети за лихви.
46. Във връзка с разграничението на финансовите активи и пасиви по класификационния признак „приходно-разходни позиции” – „финансиращи позиции”
провизиите за всички вземания за лихви (включително и тези, отчитани по сметки
от подгрупи 507, 518, 538 и 588), следва да се отчитат по сметки 4917 и 4918.
47. Класификация по този признак е застъпена не само по отношение на
съответните сметки за финансови активи и пасиви от раздели 1, 4 и 5, но и за
редица сметки от раздели 6 и 7, като сметките за преоценки, отписване на вземания/задължения, прехвърляне на активи и пасиви между бюджетни организации и
за други събития.
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48. Сметките за финансови активи и пасиви, които се класифицират като
приходно-разходни и финансиращи позиции, както и кореспондиращите за тях
сметки от раздели 6 и 7 при отчитане на преоценки, прехвърляне на активи/пасиви между бюджетни предприятия, при отписване и при други събития са
представени на посочената по-долу схема.
Класификация на сметките за финансови активи и пасиви по критерия
„приходно-разходни - финансиращи позиции” и кореспондиращите
им счетоводни сметки от раздели 6 и 7 (схема към т. 48)
- „приходно-разходни позиции” (ПР) и кореспондиращите им сметки от раздели 6 и 7:
„приходно-разходни позиции”

сметки от раздели 6 и 7

ПР.1) сметки от раздел 1:
- 158, 159, 168, 1707, 1708;
- 1917, 1918, 1927, 1928;
- 1994 и 1998.
ПР.4) сметки от раздел 4:
- 40, 41, 42;
- 430, 431, 4327, 4328, 433, 435;
- 436, 4379, 438 (без 4382), 439;
- 45 (без 4598) , 484, 4851-4853;
- 4857, 4861, 4863, 4865, 4867;
- 487, 4887, 4888, 4897, 4898;
- 4911, 4917, 4918;
- 4940, 495, 496, 497 и 498;
ПР.5) сметки от раздел 5:
- 507, 5139, 5145-5148;
- 518, 522, 523, 538 и 588.

(при отчитане на преоценки, прехвърляне на активи/пасиви, отписване
и при други събития)

ПР.6) сметки от раздел 6:
- 6711, 6717, 6721, 6727;
- 6901, 6903, 6905;
- 6910, 6911, 6915, 6917;
- 6994 и 6997.
ПР.7) сметки от раздел 7:
- 7614, 7617;
- 7644, 7647;
- 7654, 7657;
- 7674, 7677, 7694, 7697;
- 7803, 7807;
- 7901, 7903, 7905;
- 7911, 7915, 7917;
- 7924, 7994 и 7997.
- „финансиращи позиции” (Ф) и кореспондиращите им сметки от раздели 6 и 7:
„финансиращи позиции”
Ф.1) сметки от раздел 1:
- 151, 152, 162, 165, 166;
- 1701, 1702;
- 1911-1914, 1921-1924;
- 1991-1993, 1995-1997.
Ф.4) сметки от раздел 4:
- 4321, 4322, 4371-4376;
- 4382, 4598, 46;
- 483; 4854, 4858;
- 4862, 4864, 4866, 4868;
- 4885, 4886, 4895, 4896;
- 4915 и 4916.
Ф.5) сметки от раздел 5:
- 500, 501, 502, 508, 509;
- 51 (без 5139, 5145-5148, 518);
- 521, 531, 532, 539;
- 581, 582 и 589.

сметки от раздели 6 и 7
(при отчитане на преоценки, прехвърляне на активи/пасиви, отписване
и при други събития)

Ф.6) сметки от раздел 6:
- 6713, 6723;
- 6902, 6904, 6906;
- 6912, 6916, 6918;
- 6995, 6996 и 6998.
Ф.7) сметки от раздел 7:
- 7615, 7618;
- 7645, 7648;
- 7655, 7658;
- 7675, 7678;
- 7695, 7698, 7699;
- 7804, 7808;
- 7902, 7904, 7906;
- 7912, 7916, 7918;
- 7925, 7926, 7995, 7996 и 7998.
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49. В СБО е въведена нова подгрупа 407 „Разчети с доставчици – приходни позиции”. По сметките от тази подгрупа ще се отчитат само онези разчети с доставчици, плащанията по които се отчитат на касова основа не като разход, а като приход – в намаление на приходен § 24-04 от ЕБК съгласно т. 7.24 от
указание на МФ ДДС № 20/2004 г. Необходимостта от такова разграничаване на
разчетите към доставчици е продиктувана от обхвата на заложените в § 1, т. 16,
21, 22 и 27 от ЗПФ дефиниции, свързани с поетите ангажименти за разходи и
задълженията за разходи – в тях не се включват задължения и поети ангажименти, чиито плащания не представляват касов разход съгласно ЕБК.
VІІІ. Сметки за разчети, корективи, трансфери
и други взаимоотношения между бюджетни организации
50. Във връзка със ЗПФ, както и поради въвеждането на допълнителния
класификационен разрез на финансовите активи и пасиви (разграничението
между „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции), съществено е променена структурата от сметки за разчети, трансфери и други взаимоотношения
между бюджетните организации.
51. В съответните сметки от групи 45, 46, 75, 76, подгрупи 690 и 790,
както и в други сметки от СБО, последователно е заложено класифицирането на
бюджетните организации, в зависимост от принадлежността им към съответния
подсектор на сектор „Държавно управление” съгласно Европейската система от
национални и регионални сметки (ESA), както следва:
а) подсектор „Централно управление” - тук се включват всички разпоредители с бюджет по държавния бюджет, бюджетните организации по чл. 13, ал. 3
от ЗПФ, както и включените в КФП държавни предприятия по чл. 60 от ЗООС и
чл. 28з от Закона за пътищата (бюджетни организации по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ);
б) подсектор „Местно управление” – обхваща общините и всички техни
разпоредители с бюджет от по-ниска степен;
в) подсектор „Социалноосигурителни фондове” включва НОИ и администрираните от него фондове на Държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, както и НЗОК.
(Забележка: принадлежността на бюджетна организация към даден подсектор е заложена
чрез групирането на кодовете на бюджетните организации от раздел VІІ на ЕБК за 2014 г. в
съответствие със заложената в ЗПФ структура на КФП и обхвата на подсекторите „Централно управление”, „Местно управление” и „Социалноосигурителни фондове” съгласно ESA).

52. За редица от сметките е заложен и класификационен критерий според
трите финансово-правни форми за събиране и разходване на публични средства
съгласно ЗПФ – бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за
чужди средства.
53. Сметките от групи 45, 46, 75, 76, както и други сметки за отчитане на
взаимоотношения между бюджетните организации, са структурирани от гледна
точка на насрещния контрагент. Така например, когато от бюджет на дадено
министерство се предоставят трансфери по бюджети на общини, министерството ще отчете трансфера по сметка 7524, а общините – по сметка 7522. Аналогично, при безвъзмездно прехвърляне на други активи и пасиви между държавата и общините (или например при реорганизация – трансформиране на второ-
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степенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет в подведомствен разпоредител на община), съответният държавен орган ще отчете това прехвърляне
на активи и пасиви чрез използването на сметки от подгрупа 764, докато съответната община следва да приложи сметките от подгрупа 761.
54. Запазена е като цяло структурата от сметки по отношение на разчетите на бюджетните организации за държавни данъци, осигурителни вноски и общински данъци и такси (досегашната сметка 4591 за разчети за данъци по
ЗДДФЛ е възпроизведена в СБО под номер 4510, а досегашната сметка 4566 –
под номер 4556), като в обхвата на отчитане на сметка 4544 са включени и дължимите от бюджетните организации общински административни санкции. По
тези сметки се отчитат и наказателните лихви за съответните данъци и вноски.
55. За отчитане на вътрешните разчети между отделни отчетни групи
(стопански области) в рамките на първостепенния разпоредител с бюджет
подгрупа 450 е допълнена с нови сметки. Аналогично, за прехвърляне на активи
и пасиви между отделни отчетни групи (стопански области) в рамките на първостепенния разпоредител с бюджет е създадена нова подгрупа 760 (за ползването
на сметка 7609 виж т. 18).
56. В СБО е предвидена и нова подгрупа 469, по която ще се отчитат разчетите между бюджетни организации за временни депозити и гаранции (независимо дали тези операции се извършват чрез банковите сметки за чужди средства). Подлежащите на отчитане по тези сметки суми по своя характер са сходни на тези, отчитани по сметки от подгрупа 483 (с включването и на сметки за
реципрочно отчитане на насрещните вземания).
57. Сметки от подгрупа 469 следва да се прилагат за средствата на общините, депозирани по сметки за чужди средства на МОСВ по реда на чл. 60 и 64
от Закона за управление на отпадъците (МОСВ отчита сумите като задължение
по сметка 4694, а общините като вземане – по сметка 4691). Предвид значителния обем трансакции с чужди средства в съдебната система, разпоредителите с
бюджет в съдебната система може да не прилагат съответните сметки за задължения от подгрупа 469 за постъпилите по сметките им такива суми от бюджетни
организации, а да продължат да ги отчитат по досегашния ред по сметките от
подгрупа 483. За други подобни специфични случаи МФ може допълнително да
конкретизира приложимостта на сметките от подгрупа 469.
58. За всички останали случаи на разчети между бюджетни организации,
които се класифицират като „финансиращи позиции”, и за които не са предвидени изрично отделни сметки за разчети-„финансиращи позиции” между бюджетните организации (сметките от група 46 и сметка 4598), следва да се
използват сметките от подгрупа 469, а не сметките от група 45 (всички сметки от
група 45, с изключение на сметка 4598 са класифицирани като „приходно-разходни позиции”), доколкото не е определено друго с указания на МФ.
59. Посоченият в т. 34-38 подход на отразяване на разчет между бюджетни организации и коректив (за случаите, когато касовите потоци по тези взаимоотношения се отчитат като трансфери) е предвиден да се приложи също така
и по отношение на отчитаните като трансфер здравноосигурителни плащания на
НЗОК към лечебни заведения-бюджетни организации. За целта се прилагат от
НЗОК сметките за разчети 4057 и 4058, съответните корективи за вземания и
задължения от/към бюджетни организации – сметки 4960 и 4970, разходната
сметка 6437 и нейният коректив – сметка 6438, както следва:
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59.1. записвания от НЗОК при начисляване на задължението и неговото погасяване:
а) Дт с/ка 6437 / Кт с/ка 4057 - за начисляване на разхода и задължението
на НЗОК към бюджетната организация-лечебно заведение;
б) Дт с/ка 4970 / Кт с/ка 6438 - за начисляване на корективите за разхода
и задължението на НЗОК към бюджетната организация-лечебно заведение;
в) Дт с/ка 7522 / Кт с/ка 5001 (с/ка 7500) и записване по § 61-00 (-) от
ЕБК - за отразяване на плащането като трансфер от НЗОК към бюджетната организация-лечебно заведение (когато бюджетната организация е общински разпоредител, се ползва сметка 7524);
г) Дт с/ка 4057 / Кт с/ка 4970 - за погасяване на разчета чрез отнасянето
му към коректива, при което сметки 4057 и 4970 остават с нулеви салда.
59.2. записвания от НЗОК при отпускане на авансите и усвояването
им:
а) Дт с/ка 7522 / Кт с/ка 5001 (с/ка 7500) и записване по § 61-00 (-) от
ЕБК - за отразяване предоставянето на аванс като трансфер от НЗОК към бюджетната организация-лечебно заведение (когато бюджетната организация е общински разпоредител, се ползва сметка 7524);
б) Дт с/ка 4058 / Кт с/ка 4960 - за отразяване на отпуснатия от НЗОК
аванс на бюджетната организация-лечебно заведение като аванс и коректив за
вземане от бюджетни организации;
в) Дт с/ка 6437 / Кт с/ка 4058 - за начисляване на разхода на НЗОК при
усвояването на аванса от бюджетната организация-лечебно заведение;
г) Дт с/ка 4960 / Кт с/ка 6438 - за начисляване на съответния коректив на
разхода за сметка на коректива на аванса (в размер на записването по буква „в”).
Сметки 4058 и 4960 остават с нулеви салда при пълно усвояване на аванса.
60. В случаите по т. 59 съответната бюджетна организация-лечебно заведение взима огледални записвания, както следва:
60.1. записвания от бюджетната организация-лечебно заведение при
начисляване на вземането си от НЗОК и неговото погасяване:
а) Дт с/ка 4057 / Кт с/ки 71 (сметка 7110, 7199 и др.) - за начисляване на
вземането си от НЗОК и съответния приход от дейността;
б) Дт с/ка 7180 / Кт с/ка 4960 - за начисляване на съответните корективи
за вземането и прихода;
в) Дт с/ка 5001 (5013) / Кт с/ка 7525 и записване по § 61-00 (+) от ЕБК за отразяване на постъпилата сума като получен от бюджетната организациялечебно заведение трансфер от НЗОК;
г) Дт с/ка 4960 / Кт с/ка 4057 - за погасяване на разчета чрез отнасянето
му към неговия коректив, при което сметки 4057 и 4960 остават с нулеви салда.
60.2. записвания от бюджетната организация-лечебно заведение при
получаване на авансите, предоставени от НЗОК и тяхното усвояване:
а) Дт с/ка 5001 (5013) / Кт с/ка 7525 и записване по § 61-00 (+) от ЕБК за отразяване на постъпилия аванс като получен от бюджетната организация-лечебно заведение трансфер от НЗОК;
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б) Дт с/ка 4970 / Кт с/ка 4058 - за начисляване на задължението си към
НЗОК за получения аванс и коректива на това задължение;
в) Дт с/ка 4058 / Кт с/ки 71 (сметка 7110, 7199 и др.) - за начисляване за
сметка на аванса на съответния приход за периода, когато е извършена дейността.
Сметка 4058 остава с нулево салдо след усвояването на аванса в пълен размер (т.е.
след отнасянето на цялата сума на аванса като приход);
г) Дт с/ка 7180 / Кт с/ка 4970 - за начисляване на съответния коректив на
прихода за сметка на коректива на задължението по аванса (в размер на записването по буква „в”). Сметка 4970 остава с нулево салдо след усвояването на аванса
в пълен размер (т.е. след отнасянето на цялата сума на аванса като приход).
61. Моделът на отчитане по реда на т. 59 и 60 се прилага и за други подобни случаи на заплащани от социалноосигурителни фондове дейности на
бюджетни организации за обслужване на осигурените лица.
62. По отношение на разчетите с централния бюджет в СБО е предвидена
нова сметка 4598, която е аналог на § 93-30 от ЕБК, а за целите на разчитането
между централния бюджет и НОИ, НЗОК и НАП на сумите по централизираното разплащане на осигурителните вноски на бюджетните организации ще се
прилага сметка 4655.
63. По включената в подгрупа 718 сметка 7180 „Коректив за приходи”
ще се отчитат сумите, отразявани по приходен § 36-18, съгласно т. 4 от ДДС №
10/2011 г., както и операциите по т. 60.1 - буква „б” и т. 60.2-буква „в”.
64. Сметка 7180, както и новосъздадената сметка 6080 „Коректив за
разходи”, са предвидени да се използват като корективи и за други случаи на
приходи и разходи при трансакции между бюджетни организации, отчитани на
касова основа като трансфери, подобно на случаите, посочени в т. 34-38 и т. 59
и 60.
65. Когато е налице покупко-продажба на активи между бюджетни организации и плащането по нея подлежи на отчитане на касова основа като трансфер между бюджетни организации, се прилага подход на отчитане, аналогичен
на подходите по т. 34-38, т. 59 и 60 и т. 64 - чрез използването на сметка 6081
„Коректив за придобиване на активи” и сметка 7180, като конкретните записвания са както следва:
Покупко-продажба на активи между бюджетни организации, когато плащането се отчита на касова основа като трансфери
между бюджетни организации
(отчетна схема към т. 65)
А) Отчитане на покупко-продажбата и възникващите разчети и корективи:
бюджетна организация

„КУПУВАЧ”

1(к). Дт с/ки р-л 2 и 3 / Кт с/ки гр. 45

бюджетна организация

„ПРОДАВАЧ”

1(п). Дт с/ки гр. 45 / Кт с/ки гр. 71
2(п). Дт с/ки гр. 61 / Кт с/ки р-л 2 и 3

2(к). Дт с/ка 4970 / Кт с/ка 6081

3(п). Дт с/ка 7180 / Кт с/ка 4960
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Б) Отчитане на плащането като трансфер и погасяването на разчетите:
бюджетна организация

„КУПУВАЧ”

1(к). Дт с/ки гр. 75 / Кт с/ки гр. 50
Кт с/ка 7500
ЕБК запис: § 6х-00 (-) / § 95-07, 96-07, 66-00 (+)

2(к). Дт с/ки гр. 45 / Кт с/ка 4970

бюджетна организация

„ПРОДАВАЧ”

1(п). Дт с/ки гр. 50 / Кт с/ки гр. 75
ЕБК запис: § 95-07, 96-07 (-) / § 6х-00 (+)

2(п). Дт с/ка 4960 / Кт с/ки гр. 45

66. Посочените в т. 34-38, т. 59 и 60 и т. 64 и 65 подходи на отчитане на
взаимоотношения на бюджетни организации чрез корективни сметки за разчети,
приходи, разходи и придобиване на активи не се прилагат, когато трансакции
между бюджетни организации се отчитат като приход, разход или покупкопродажба на активи както на начислена, така и на касова основа (т.е. когато
тези операции между бюджетни организации не се отчитат като трансфери на
касова основа – например платени данъци и такси и др.).
67. В разчетите от група 45 са обособени нови сметки 4520 и 4560 за
отчитане на дължимите от бюджетните организации суми за такси, административни санкции и други неданъчни задължения с характер на публични вземания,
с оглед отграничаването на тези задължения от останалите задължения, за целите на наблюдението на заложените в ЗПФ показатели за задължения за разходи
и поети ангажименти (обхватът на тези показатели е дефиниран в т. 16, 21, 22 и
27 на § 1 от ЗПФ).
68. Доколкото са налице случаи на наложени на бюджетните организации административни санкции, които постъпват в централния бюджет съгласно разпоредбата на чл. 121, ал. 2 от ЗПФ (например наложените от НАП санкции за нарушение на данъчното законодателство), съответната бюджетна организация-платец на санкцията следва да прилага сметка 4599.
ІХ. Сметки за операции с небюджетни предприятия
от сектор „Държавно управление”
69. В структурата от сметки на СБО са заложени и сметки за някои взаимоотношения между бюджетните организации и други небюджетни предприятия, принадлежащи към сектор „Държавно управление” (виж сметки 1991-1994,
4057, 4058, 4830, 532, 5384, 5398, 6437, 646, 6911, 6912, 767, 7689, 7911 и 7912),
като например следните юридически лица (посочването не е изчерпателно):
- държавните и общинските лечебни заведения, функциониращи
като търговски дружества;
- „ФЛАГ” ЕАД;
- Национална компания „Железопътна инфраструктура”;
- „Държавна консолидационна компания” и др.
(Забележка: Държавните предприятия по чл. 60 от ЗООС и чл. 28з от Закона за пътищата
са бюджетни организации, тъй като техните средства и операции са включени в КФП,
поради което за взаимоотношенията с тях се използват съответните сметки, приложими за
взаимоотношенията между бюджетни организации).
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70. Тези сметки по принцип се използват когато даден контрагент е идентифициран като небюджетно предприятие от подсектор „Държавно управление”
въз основа на писмо/указание на МФ или въз основа на публично достъпен
списък от такива предприятия, като например представеният от НСИ на МФ за
целите на бюджетната процедура за 2014 г. „Списък на юридическите лица,
включени в институционален сектор „Държавно управление”, публикуван на
интернет-страницата на МФ (в раздел Бюджет>Бюджетна процедура 2014) на
адрес: http://www.minfin.bg/bg/page/828.
71. Сметки от подгрупа 532 и сметка 5398 следва да се използват от Министерството на здравеопазването (МЗ) за предоставяните на държавните и общинските лечебни заведения-търговски дружества заемообразно средства, отчитани по § 72-00 от ЕБК, а съответните сметки от подгрупа 646 – за отпусканите
от МЗ и общините субсидии и капиталови трансфери за тези предприятия.
72. Сметки 4057, 4058 и 6437 се прилагат от НЗОК, освен по реда на т.
59, но и за възникването и уреждането на такива разходи и разчети по здравноосигурителни плащания с държавни и общински лечебни заведения-търговски
дружества (без да се използват в този случай приложимите само при взаимоотношения с бюджетни организации корективни сметки 4960, 4970 и 6438).
73. Сметки 1991-1994 следва да се използват от общините за отчитане на
предоставените им от „ФЛАГ” ЕАД заеми.
74. Посочените в т. 69 сметки не могат да се използват за отчитане на
взаимоотношения с бюджетни организации. Тези сметки не могат да се използват също така и за отчитане на взаимоотношения с търговски дружества с държавно/общинско участие, които не попадат в сектор „Държавно управление”
(включително и когато тези дружества са с преобладаващо държавно/общинско
участие или когато държавата/общината е едноличен собственик на капитала на
дружеството).
Х. Задбалансова отчетност за бюджетните показатели
„поети ангажименти” и „нови задължения за разходи”
75. В допълнение към отчитането на наличните поети ангажименти се
въвежда и задбалансова отчетност за всички изменения (потоци) на поетите
ангажименти чрез сметките от подгрупа 980 „Поети ангажименти за разходи –
потоци”.
76. Освен отделните сметки за поемането и реализирането на ангажименти (сметки 9800, 9801 и 9803), са предвидени и отделни сметки за останалите изменения (потоци) на поетите ангажименти, както следва:
а) вътрешни трансфери на поети ангажименти – използва се сметка
9804. Тук се включват за отчитане всички прехвърляния (трансфери) на поети
ангажименти в рамките на първостепенния разпоредител – както между отделни
единици, така и между отделни отчетни групи (стопански области);
б) прехвърляне (трансфер) на ангажименти от/към други бюджетни
организации – използва се сметка 9805. Тук се включва всяко прехвърляне
(трансфер) между бюджетни организации от системата на различни първостепенни разпоредители;
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в) прехвърляне (трансфер) на ангажименти от/към други предприятия – използва се сметка 9806. Тук се включва всяко прехвърляне (трансфер)
между бюджетната организация и юридически лица, които не са бюджетни организации;
г) изменения в обема/стойността на поетите ангажименти – прилага се
сметка 9808. Тук се отчитат всички промени в обема и стойността на наличните
ангажименти, произтичащи от промяна на договори, корекции на приблизителни оценки, промяна в стойността/обема на ангажимента в резултат на нормативен акт и всички други подобни промени (без тези, посочени в букви „а”-„в”),
които не водят до прекратяването на ангажимента;
д) анулиране (канцелиране) на поети ангажименти – прилага се сметка 9809. Тук се отчита отписването на ангажимента, произтичащо от прекратяване на съответните договори по силата на клаузи на договорите, обявяване на
договорите за недействителни или нищожни, изискване на нормативен акт и
други подобни причини.
77. Текущо през годината записванията по всички сметки от подгрупа
980 (с изключение на сметка 9801) се взимат в кореспонденция със сметка
9200 - при увеличение на поетите ангажименти съответната сметка от подгрупа
980 се дебитира срещу кредитиране на сметка 9200, а при намаление и анулиране (канцелиране) се съставя обратно записване – сметка 9200 се дебитира срещу кредитиране на сметка от подгрупа 980. В края на годината всички сметки от
подгрупа 980 (включително и сметка 9801) се приключват със сметка 9989.
78. Тъй като при ангажиментите с незабавна реализация и приравнените на тях (по смисъла на т. 14 от указание на МФ ДДС № 04/2010 г.) моментът
на възникването съвпада с момента на реализацията (чрез плащане или начисление на задължение), за тях не може да се отчита наличност (остатък за изпълнение/реализация). В тази връзка, като изключение от общия ред на текущите записвания по т. 77, сметка 9801 „Възникнали ангажименти за разходи с
незабавна реализация” следва да се дебитира срещу кредитиране на сметка
9803 „Реализирани ангажименти за разходи чрез плащане/възникване на задължение” (а не в кореспонденция със сметка 9200).
79. Във връзка с легалните дефиниции на показателите „налични към
края на годината поети ангажименти за разходи“ и „поети ангажименти за
разходи” (т. 21 и 27 от § 1 от ЗПФ) е променено наименованието на сметка
9200. По тази сметка продължават да се отчитат наличностите на поетите ангажименти, които са останали нереализирани към края на отчетния период.
80. Следва да се има предвид, че обхватът на поетите ангажименти съгласно горепосочените легални дефиниции е по-широк от този, регламентиран в ДДС № 04/2010 г. - те включват и поетите ангажименти за разходите за
командировки, таксите-ангажимент за банкови заеми, както и за разходите за
наказателни лихви (без лихвите по дълга) и санкции, които не са публични вземания – позиции, които досега бяха изключени от обхвата на поетите ангажименти съгласно т. 4 на ДДС № 04/2010 г.
81. Доколкото не е определено друго с указания на МФ, сметките от
подгрупа 980 се използват задължително от всички бюджетни организации (с
изключение на Националния фонд и Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” за сметките за средствата от Европейския съюз), независимо дали за тех-
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ните бюджети и сметки за средства от Европейския съюз е предвиден показателят за поети ангажименти за разходи съгласно ЗПФ.
82. Във връзка с въвеждането на показателя „нови задължения за разходи” съгласно чл. 86, ал. 2, т. 6 от ЗПФ (дефиницията за него е посочена в § 1, т.
22 от ЗПФ) е предвидена сметка 9860 „Възникнали нови задължения за разходи”, която ще се използва за отчитане на неговото изпълнение. Обхватът на
разходите, попадащи в този показател, е идентичен с този на показателите за
поети ангажименти. Сумата на възникналите нови задължения ще се отразява
по кредита на сметка 9860 срещу дебитиране на сметка 9989. Сметката може
да се дебитира, когато се налага да се коригира този показател в посока на
намаление (например при корекция на окончателно задължение към доставчик
чрез издадено от него кредитно известие) срещу кредитиране на сметка 9989.
Сметка 9860 се приключва в края на годината със сметка 9989.
83. Доколкото не е определено друго с указание на МФ, сметка 9860 се
използва задължително от всички разпоредители с бюджет по държавния бюджет. Останалите разпоредители с бюджет задължително използват сметката,
когато за техния бюджет е предвиден този показател.
ХІ. Задбалансова отчетност за отразяване на националното
и друго съфинансиране по международни проекти
84. В СБО е заложена нова подгрупа 994 „Статистика за финансиране
на разходи за сметка на бенефициенти, Европейския съюз и други донори” , по
чиито сметки бюджетната организация-бенефициент ще отразява дела на държавата (общината), Европейския съюз и останалите донори при финансирането
на разходите и придобиването на активи по програми на Европейския съюз,
както и по други международни програми и проекти.
85. Сметките от подгрупа 994 се кредитират срещу дебитиране на сметка
9989 с припадащата се сума на съответното финансиране (национално, на Европейския съюз и от други донори) в общия размер на разходите (включително и
сумите за придобиване на активи). В определени случаи на корекции, ревизиране на приблизителни оценки и др. е възможно сметките от тази подгрупа да се
дебитират. Сметките от подгрупа 994 се приключват в края на годината в кореспонденция със сметка 9989.
86. Записванията по тези сметки не е необходимо да се взимат при всеки
извършен разход. Те могат да се извършват периодично, като се допускат и
приблизителни оценки при изчисляването на относителния дял на съответния
източник за финансиране, когато не може да се определи точно.
87. По сметките от подгрупа 994 не се отразява предоставено финансиране под формата на заем, а само сумите, които се предоставят безвъзмездно.
88. Следва да се има предвид, че сумата на съответното съфинансиране
се изчислява, като заложеният в съответните програми и договори относителен
дял (процент) на съответния източник на финансиране се приложи спрямо сумата на извършените за съответния период разходи и придобиване на активи, независимо как са финансирани плащанията до момента.

- 20 -

Пример: Според условията на договор между бюджетна организация и донормеждународна организация стойността на проекта възлиза на 1 000 000 лв., като
международната организация предоставя безвъзмездна помощ в размер на 75 на
сто от стойността на проекта, а остатъкът е за сметка на национално съфинансиране (25 на сто). Клаузите на договора предвиждат бюджетната организация да
извърши и разплати целия размер на разходите по договора (1 000 000 лв.) в периода T1, след което през периода T2 международната организация ще преведе
безвъзмездната помощ в пълен размер.
Проектът е изпълнен в рамките на съответните срокове и съобразно клаузите на
договорите донорът превежда безвъзмездната помощ на бюджетната организация в пълен размер, тъй като не са установени недопустими разходи.
Бюджетната организация следва да вземе записванията:
Дт с/ка 9989 / Кт с/ка 9941 - 250 000 лв.
Дт с/ка 9989 / Кт с/ка 9945 - 750 000 лв.
за период T1, когато е извършен разходът, независимо, че не е получено финансирането от донора.
В период T2 не се взимат записвания по сметки 9941 и 9945, тъй като не е
извършен никакъв разход в този период, независимо, че през този период бюджетната организация получава съответното финансиране от донора.
89. Сметка 9940 „Недопустими разходи за сметка на бенефициента” се
предвижда да се използва за отчитане на недопустимите разходи, като в зависимост от конкретния случай, тази сметка може да се кредитира в кореспонденция с други сметки от подгрупата или със сметка 9989. По същество недопустимите разходи увеличават относителния дял на националното или осигуреното от
бенефициента-бюджетна организация финансиране, тъй като те не се покриват
от осигуреното от донорите финансиране.
90. Сметка 9949 „Финансиране на разходи за сметка на бенефициента”
се предвижда да се използва за отчитане на предвиденото в съответните
програми и договори финансиране за сметка на бенефициента-бюджетна организация, което се явява извън (или в допълнение на) националното съфинансиране.
91. Сметките от подгрупа 994 не се прилагат за разпределените и преведени от бюджетна организация средства по международни програми към други
бюджетни организации под формата на трансфери.
92. Сметките от подгрупа 994 се прилагат за всички получени от бюджетните организации средства от Европейския съюз и по други международни
програми, включително и когато бюджетните организации получават такива
суми (и свързаното с тях национално съфинансиране) под формата на
трансфери от други бюджетни организации.
93. Предвид наличието на множество донорски програми, както и на
различни подходи и начини на администриране на тези средства, изложените по
горе общи насоки и принципи за отчитане по сметките от подгрупа 994 е възможно допълнително да бъдат модифицирани или конкретизирани от МФ по отношение на определени програми/проекти и бюджетни организации-бенефициенти/администратори на такива средства.
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ХІІ. Обхват на отчитане по сметки 430 и 431 и други сметки,
свързани с публични вземания
94. Прецизиран е обхватът на отчитане по сметки от подгрупи 430 и 431.
В тези сметки следва да се отчитат суми по публични вземания (и свързани с тях
лихви), които представляват приход – данъци, осигурителни вноски, такси,
административни санкции и други. По тези сметки не следва да се отчитат вземания за възстановяване на разходи, независимо, че те може да са със статут на
публични вземания (включително и вземания за възстановяване на суми, отпуснати по програми на Европейския съюз и по други международни програми и
споразумения, за които е предвидено да се прилагат сметки от подгрупа 438).
95. Досега използваните от общините сметки за публични вземания и
свързани с тях провизии и разходи се закриват, като вместо тях следва да се
ползват аналогичните им сметки – 4301 (вместо 4302 и 4308), 4311 (вместо
4312), 4911 (вместо 4912), 6711 и 6721 (вместо 6712 и 6722) и 6910 (вместо
6912).
96. Сметки от подгрупи 430 и 431 (както и сметка 6910), се прилагат и по
отношение на публични вземания, които са дължими от бюджетни организации
без тези, подлежащи на отчитане по сметки от подгрупа 438 и без случаите на
публични вземания – „финансиращи позиции”.
97. По новосъздадената сметка 6910 „Отписани публични държавни и
общински вземания” следва да се отчита отписването на всички публични вземания, с изключение на онези публични вземания, които са класифицирани като
„финансиращи позиции” (за тях следва да се ползват сметки 6902, 6904, 6906,
6912, 6916 и 6918), както и с изключение на вземанията, подлежащи на отчитане
по сметки от подгрупа 438 (за тях следва да се ползват останалите сметки от
подгрупи 690 и 691).
ХІІІ. Други промени
98. В раздел 1 от СБО е заложена нова подгрупа 192 за отчитане на
задълженията на бюджетните организации по дългосрочен (над една година)
търговски кредит. Отчитането по тези сметки е подобно на отчитането на финансовия лизинг - включената в номиналната стойност на търговския кредит
лихва се отразява като коректив на номиналната стойност по дебита на сметки
1927 и 1928 и се амортизира като разход за лихви чрез отнасянето й по сметки
от подгрупа 623. Когато стойността на търговския кредит не включва стойността на лихвата (например търговския кредит е оформен като продажна цена на
актива, върху която се начислява лихва до датата на плащането, което може да
бъде извършено в определен срок от купувача), сметки 1927 и 1928 се прилагат
като обикновени разчетни сметки за лихви към задължение (главница) – тези
две сметки се кредитират с начислената за периода сума срещу дебитиране на
сметки от подгрупа 623.
99. В подгрупа 203 е включена нова сметка 2038 „Почивни станции, хотели, учебни центрове, оздравителни комплекси” за обособено отчитане на тези
обекти от останалите сгради.
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100. Към сметките от група 21 е добавена нова сметка 2107 „Нематериални дълготрайни активи в процес на разработка и придобиване” за отчитане на онези случаи на придобиване на нематериални активи (например сложни информационни системи), което се извършва на няколко стадия, а не като
еднократен акт.
101. По отношение на материалните запаси от подгрупа 302 в СБО е предвидено да се прилага само една сметка 3020 (за специфичния преходен период
и свързаните с него процедури за материалните запаси виж т. 119).
102. Застъпена е по-подробна класификация на разчетите за лихви,
като за разлика от досегашния СБП, съответните сметки за разчети за лихви са
позиционирани в разделите и групите от сметки от СБО на съответните финансови активи/пасиви, за които те се отнасят.
103. Премахват се сметките за разходи и приходи за бъдещи периоди.
Доколкото са налице случаи на авансово предоставени/получени суми, те се отчитат като вземания/задължения по аванси (освен когато приложимата за бюджетните организации счетоводна рамка изисква авансово получени/предоставени суми да се третират като приход/разход или трансфер).
104. В подгрупи 627 и 727 е заложена по-подробна структура от сметки
за разходите/приходите от лихви за просрочени задължения/вземания. Разходите/приходите от лихви за просрочени от бюджетните организации публични вземания от данъци, осигурителни вноски, такси и административни санкции
се отчитат по съответните сметки 6276, 6277 и 7271, а за лихвите за просрочия
по останалите вземания и задължения между бюджетни организации (включително и лихвите за вземания и задължения, отчитани по сметки 4383-4385 и
4393) се прилагат сметки 6270 и 7270.
105. По подобие на подгрупа 731, в структурата от сметки на подгрупа
738 „Постъпления от операции с ценни книжа и други финансови активи –
нето” е направено разграничение за отчитане чрез отделни сметки на постъпленията и отчетната стойност при реализация на финансови активи.
106. В СБО не са възпроизведени сметките за липси и излишъци на
активи и пасиви (сметките от подгрупи 693 и 793 от досегашния СБП). Вместо
това, в подгрупи 699 и 799 на СБО са създадени сметки по основни видове
активи и пасиви за отчитане на ефекта върху нетните активи от всички други
събития, необхванати от останалите сметки от раздели 6 и 7.
107. В СБО е заложена по-опростена структура от сметки за капитала и
изменението на нетните активи на бюджетните организации, което води и до
по-опростена схема на годишното приключване на сметките от раздели 6 и 7 –
те ще се приключват в съответната отчетна група (стопанска област) само чрез една сметка (сметка 1201) вместо чрез досегашните сметки от групи 12 и 13 от СБП.
108. Отпада изискването за задбалансова отчетност на приходите и разходите от стопанска дейност, както и на статистиката за внос и износ, поради което
сметки от подгрупи 993, 995 и 996 от досегашния СБП не са включени в СБО.
109. Редица от промените в наименованията на сметките са само от редакционно естество, без да променят обекта на отчитане по съответните сметки, като част от промените са продиктувани от влизането в сила от 2014 г. на
ЗПФ (така например вместо „извънбюджетни сметки” се използва понятието
„сметки за средства от Европейския съюз”).
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В. Преходни периоди и процедури при преминаване към СБО

ХІV. Общи преходни периоди и процедури за бюджетните организации
110. Бюджетните организации следва да преминат изцяло към прилагане
на СБО до края на 2014 г., с оглед годишната оборотна ведомост да бъде изготвена по сметките от СБО.
111. За целите на облекчаване преминаването от досегашния СБП към
СБО се предвижда файлът с оборотните ведомости, които бюджетните организации ще представят в МФ, да включва и кодовете на онези сметки от раздели 15 и 9 (без подгрупи 993-995 и 996) от досегашния СБП, които не фигурират в
СБО.
112. През преходния период (до края на 2014 г.):
а) бюджетните организации към даден първостепенен разпоредител могат да преминат по различно време към СБО;
б) преминаването на дадена бюджетна организация към СБО може да се
извършва поетапно през годината за различните обекти на отчитане, за които са
налице промени спрямо досегашния СБП;
в) по изключение може да се отложи до края на 2015 г. предвиденият за
2014 г. преглед за обезценка съгласно т. 36.1 от ДДС № 20/2004 г.
113. За 2014 г. не е задължително прилагането от бюджетните организации на:
а) разграничението между „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции по отношение на вземания и задължения от раздел 4, за които са обособени
съответните две сметки за разграничаване по този критерий (включително и за
свързаните с тях сметки от раздели 6 и 7), като вместо това може да се използва
само една от сметките за съответния вид разчет или вид приход/разход (например за разчетите с други дебитори през 2014 г. могат да се ползват само досегашните сметки 4887 и 4888, включително и за случаите на вземания, за които е
предвидено отчитане по сметки 4885 и 4886);
б) сметки 4383-4385 и 4393, 6270 и 7270 и свързаните с тях корективи в
контекста на изложеното в раздел VІ;
в) изискванията на т. 60 и 61 и т. 63-65 (изискванията по т. 59 следва
обаче да бъдат приложени от НЗОК към края на 2014 г.);
г) сметки от подгрупи 469, 532 (и сметка 5398) и 646;
д) новите обособени сметки за разчети за лихви (така както са заложени в
СБО) за отделните видове финансови активи и пасиви, а вместо това да се
прилагат до края на 2014 г. сметките за разчети за лихви от подгрупа 487;
е) задбалансовата отчетност по сметките от подгрупа 994.
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ХV. Специфични процедури и периоди за дълготрайните активи
от група 22 и материалните запаси от подгрупа 302
114. Към датата на преминаване (еднократно или периодично) към прилагане на изискванията за отчитане на дълготрайните активи по сметки от група
22 (виж раздел ІV) наличните салда по задбалансовите сметки 9901-9904 от досегашния СБП следва да се прехвърлят за отчитане по сметките от група 22 от
СБО чрез следното записване в отчетна група (стопанска област) „ДСД”:
Дт с/ки група 22 / Кт с/ка 7992
Дт с/ки 207 / Кт с/ка 7992 (за незавършените обекти)
115. За облекчаване на процеса по прехвърляне на отделните аналитични
партиди от задбалансовите сметки 9901-9904 от досегашния СБП към сметките
от група 22 се допуска използването на тези задбалансови сметки да продължи и
след изтичането на преходния период (края на 2014 г.), при условие, че:
а) ползването на тези задбалансови сметки може да продължи най-късно
до края на 2015 г.;
б) към всяка синтетична задбалансова сметка 9901, 9902, 9903 и 9904 се
създаде отделна аналитична сметка („контра”-сметка), по която чрез кореспонденция със сметка 9981 се отразяват (най-малко – веднъж тримесечно) огледално записванията по отделните аналитични партиди на съответната синтетична
сметка (включително и при прехвърляне на аналитичните партиди по буква „г”),
като се взема и допълнително записване за изчистване на оборотите („контра”сметката се дебитира и кредитира чрез „червено сторно”);
в) записванията по съответната синтетична сметка от група 22 (за незавършените обекти – по сметките от подгрупа 207) се извършват по реда на раздел ІV и т. 114 (както и в останалите случаи на операции с тези активи) обобщено – чрез една обособена аналитична сметка към всяка синтетична счетоводна сметка от група 22;
г) при прехвърлянето на аналитичните партиди от задбалансовите сметки 9901-9904 от досегашния СБП по сметките от група 22 (за незавършените
обекти – подгрупа 207), те се завеждат аналитично по съответната сметка от
група 22 (за незавършените обекти – подгрупа 207) в отчетна група (стопанска
област) „ДСД” срещу кредитиране на аналитичната сметка по буква „в”;
д) при коректното прилагане на гореописаните процедури по сметките от
група 22 (за незавършените обекти – подгрупа 207) на синтетично ниво ще бъдат
отчетени съответните суми съобразно изискванията на раздел ІV и т. 114, а синтетичните задбалансови сметки 9901-9904 ще фигурират с нулеви салда и
обороти.
116. Бюджетната организация може да избере да прилага процедурите по
т. 115 частично – спрямо определен клас активи (например спрямо земите), като
за останалите активи, отчитани по задбалансовите сметки 9901-9904 от досегашния СБП, извърши прехвърлянето на аналитичните партиди в рамките на
преходния период до края на 2014 г.
117. В случай, че по задбалансова сметка 9901 от досегашния СБП са
отчетени земи, които подлежат на отразяване по сметка 2010 от СБО съгласно
т. 19, те следва да се прехвърлят за отчитане по тази балансова сметка в отчетни
групи (стопански области) „БЮДЖЕТ” и „СЕС”, като за целта могат да се
прилагат два подхода:
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117.1. директно завеждане по сметка 2010 - в съответната отчетна група (стопанска област) се вземе записване за тяхното отнасяне по сметка 2010:
Дт с/ка 2010 / Кт с/ка 7992.
117.2. първоначално отнасяне по сметка 2201 в отчетна група „ДСД”
и последваща идентификация и прехвърляне по сметка 2010 в съответните
отчетни групи – този подход допуска такива земи да бъдат първоначално прехвърлени заедно с останалите земи по сметка 2201 от СБО, след което, въз основа на допълнителен анализ и идентификация, отнасящите се за сметка 2010
суми се прехвърлят чрез сметки 7602 и 7603 в съответната отчетна група (стопанска област):
Подход на прехвърляне на земи, подлежащи на отчитане по сметка 2010,
чрез първоначално завеждане по сметка 2201 в отчетна група „ДСД”
(отчетна схема към т. 117.2)

А) Първоначално завеждане по сметка 2201 в отчетна група”ДСД”:
Отчетна група „БЮДЖЕТ”

Отчетна група „ДСД”

не се съставя записване

Дт с/ка 2201
Отчетна група „СЕС”

Кт с/ка 7992

не се съставя записване

Б) Последваща идентификация на прилежаща към сгради и съоръжения земя:
Отчетна група „БЮДЖЕТ”

Отчетна група „ДСД”

Дт с/ка 2010
Кт с/ка 7602

1. Дт с/ка 2010 / Кт с/ка 2201

Отчетна група „СЕС”

(Забележка: при тези записвания в „ДСД”
не е необходимо сметка 2010 да се води
по аналитични партиди, тъй като тя се
ползва транзитно само за целите на
прехвърлянето)

Дт с/ка 2010
Кт с/ка 7603

2. Дт с/ки 7602 и 7603 / Кт с/ка 2010

(Забележка: Случаите на отчетени по сметка 9901 земи в досегашната отчетна
група ИБСФ, които подлежат на отчитане по сметка 2010 в „СЕС”, би следвало
да са много редки, тъй като ИБСФ (както и „СЕС”) служат само като източник
за придобиване на активи, които след придобиването им се предоставят на
съответните бюджетни организации за отчитане в отчетна група (стопанска
област) „БЮДЖЕТ”.
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118. За целите на облекчаване на процеса по идентификация на земите,
подлежащи на отчитане по сметка 2010 от СБО, също е допустимо прилагането
на преходните процедури по т. 115 в срок до края на 2015 г., доколкото бюджетната организация е избрала да приложи такива процедури за сметка 9901 от
досегашния СБП.
119. За облекчаване на процеса по прехвърляне на отделните аналитични
партиди от закритите сметки 3021-3029 от досегашния СБП към сметка 3020,
се допуска използването на тези сметки да продължи и след изтичането на преходния период (края на 2014 г.), но не по-късно от края на 2015 г., като се прилага подход на отнасяне по сметка 3020 на салда и обороти от закритите сметки
3021-3029 от досегашния СБП чрез съответните „контра”-сметки към съответните синтетични сметки 3021-3029.
ХVІ. Специфични процедури и периоди за Националния фонд
120. За целите на прилагане на СБО счетоводната система на Националния фонд (НФ) временно се счита за обособена информационна система по смисъла на т. 9 и 10, като до края на 2015 г. може да се прилага досегашната структура от сметки по индивидуалния сметкоплан на НФ.
121. До края на срока по т. 120 дирекции „Национален фонд” и „Държавно съкровище” да уточнят реда за преминаване от 2016 г. на НФ към отчитане
по сметките от СБО, като се вземе предвид и приключването на операциите по
стария програмен период, както и бъдещата структура от банкови сметки и кодове в СЕБРА за оперативните програми от новия програмен период. Преминаването към отчитане по сметките от СБО ще се счита за извършено и при запазване на досегашните сметки и прилагане на процедурата по отнасяне на техните
салда и обороти към сметките от СБО чрез съответните „контра”-сметки, подобно на процедурата по т. 119.
122. До преминаването на НФ към отчитане по СБО се допуска при изготвянето на файла с оборотната ведомост, подлежащ на представяне в дирекция „Държавно съкровище”, да се извършват съответните корекции за случаите, в които заложените при текущото отчитане в системата на НФ специфични изисквания на Европейската комисия се различават от националната методология и могат да бъдат практически идентифицирани и коригирани в съответствие с изискванията на СБО, в рамките на сроковете за изготвяне и представяне на оборотните ведомости на НФ за съответния период.
ХVІІ. Преходен период за предприятията по чл. 165 и 171 от ЗПФ
123. За случаите по чл. 165 и 171 от ЗПФ ще се определят конкретни
преходни периоди и процедури, различни от горепосочените, в зависимост от
обема, естеството и характера на дейността на съответните предприятия и конкретните обстоятелства.
124. В случаите на определяне по реда на чл. 165 от ЗПФ на небюджетни
предприятия, които да прилагат СБО, тези предприятия ще продължават да начисляват амортизация, като прилагат съответните сметки от група 24 и подгрупа
603 от СБО.
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Г. Други въпроси по прилагане на СБО

ХVІІІ. Прилагане на СБО след преходните периоди и процедури
125. След изтичането на съответните преходни периоди и извършването
на свързаните с тях процедури за преминаване към СБО, бюджетните организации започват да прилагат съответните изисквания на това указание в пълен обем.
126. След преминаване към отчитане на дълготрайните активи – обект на
отразяване по сметки от група 22 и сметка 2010 по реда на раздел ІV от това
указание, се прекратява прилагането на изискванията на т. 16.3 и 16.4 от ДДС №
20/2004 г. за задбалансово завеждане на тези активи.
127. След преминаването към СБО, изискването на т. 20.1 от ДДС №
20/2004 г. се прилага в контекста на изискванията на раздел V и VІ.
128. След преминаването към СБО, останалите изисквания на ДДС №
20/2004 г. и другите указания на МФ, свързани с отчетността на бюджетните организации, продължават да се прилагат в контекста на новата структура от сметки
на СБО, доколкото не противоречат на настоящото указание.
129. До вземането на съответното решение от Министерския съвет съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за счетоводството, бюджетните организации продължават да не начисляват амортизации на нефинансовите дълготрайни активи
и не прилагат заложените в СБО сметки от група 24 и подгрупа 603.
130. На настоящия етап няма да се прилагат и заложените в СБО сметки
за разходи и разчети за вноски за допълнително задължително здравно осигуряване (сметки 4558 и 6054).
ХІХ. Други въпроси
131. За целите на прилагане на указанието, държавните висши училища и
БАН, както и държавните предприятия по чл. 60 от ЗООС и чл. 28з от Закона за
пътищата, се приравняват на първостепенни разпоредители с бюджет.
132. Използваният в това указание термин „бюджетна организация” и
прилаганото досега в указания на МФ понятие „бюджетно предприятие” следва
да се разглеждат като равнозначни понятия, предвид дефинициите по § 1, т. 5 от
ЗПФ и § 1, т. 1 от Закона за счетоводството.
133. Формата, структурата и съдържанието на годишните и междинните
финансови отчети на бюджетните организации ще бъдат определени допълнително съгласно чл.166, ал. 2 от ЗПФ.
П р и л о ж е н и е : съгласно текста.

ПЕТЪР ЧОБАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

