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О т н о с н о: Указания за изготвянето и представянето през 2013 г. на 

месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите 

и на извънбюджетните сметки/фондове и на сметките за 

чужди средства на министерствата, ведомствата, 

Сметната палата, Народното събрание, ВСС, НОИ, 

НЗОК, БНР, БНТ, БТА, ДВУ и БАН  

 

 

 

 1. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК) изготвят 

обобщен месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета (общо и в т. ч. по левови 

и по валутни сметки), на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди 

средства за цялата си система в съответствие с определената от Министерство на 

финансите форма - макет (файл – XLS формат), който е публикуван на интернет - 

страницата на МФ: http: //www.minfin.bg: (Бюджет> Методология> Методология 

на отчетността). 

Обръщаме внимание, че от 2013 г. за представяне на информацията за 

касовото изпълнение на бюджета, на извънбюджетните сметки и фондове, на 

изготвените в съответствие с  ДДС № 06/2008 г. отчети за извънбюджетните сметки 

и фондове при спазване изискванията на т. 24 от ДДС № 09/2008 г., както и на 

сметките за чужди средства, се прилага един и същ макет.  

1.1. Обобщеният отчет за касовото изпълнение на бюджета, на 

извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди средства се изготвя в 

лева (без стотинки) с натрупване от началото на годината.  

1.2. В отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове 

(от Списъка на ИБСФ - Приложение № 8 към § 26 от ЗДБРБ за 2013 г.) се попълва 

посочения в Раздел VІІ, В) Кодове на извънбюджетните сметки и фондове към 

държавните органи и общини от ЕБК за 2013 г. код за съответната извънбюджетна 

сметка/фонд.  

1.3. В отчета за касовото изпълнение на операциите и наличностите по 

сметките за чужди средства в полето код сметка се попълва код 33. 
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1.3.1. Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) въз 

основа на предоставените им от ДВУ и БАН отчети по т. 1.3 изготвя отделен сборен 

месечен отчет на  ДВУ и на БАН; 

1.3.2. Министерство на отбраната въз основа на предоставените им от ДВВУ 

отчети по т. 1.3 изготвя отделен сборен месечен отчет на  ДВВУ. 

1.4. В допълнение на отчета по т. 1.3 Министерството на вътрешните работи 

изготвя отделен отчет за постъпилите средства и извършените разходи по 

сметката за чужди средства, открита съгласно § 28 от ПЗР на ЗИД на Закона за 

българските документи за самоличност, като в полето код сметка се попълва код 22. 

1.5. В допълнение на отчета по т. 1.3 Министерството на физическото 

възпитание и спорта изготвя отделен отчет за касовото изпълнение на операциите 

и наличностите по сметката за чужди средства, открита съгласно чл. 59б от Закона за 

физическото възпитание и спорта, като в полето код сметка се попълва код 22. 

1.6. Обръщаме внимание, че за 2013 г. месечните отчети по т. 1.1, както и 

допълнителната информация към тях, ще се представят в Министерство на 

финансите (МФ) чрез уеб-базираната Информационна система за Управление на 

държавното съкровище (ИС УДС). В тази връзка, Ви информираме, че ръководството 

на потребителя за работа в модул „Тримесечни отчети” на ИС УДС е 

актуализирано за работа и с месечните отчети и е публикувано на интернет- 

страницата на МФ: http://www.minfin.bg (Бюджет>Методология>Методология на 

отчетността> Материали за ИС УДС).  

С цел гарантиране получаването на отчетните данни и допълнителната 

отчетна информация от ПРБК, в рамките на настоящата година ще бъде дублиран 

стария начин на представяне на посочената отчетна информация – по електронна 

поща. 

2. Всички ПРБК представят съответните файлове с обобщения отчет по т. 1.1 

до 10-то число на месеца, следващ отчетния месец, в Министерството на финансите 

на e-mail: s.gerasimova@minfin.bg от дирекция “Държавно съкровище” и на 

електронната поща на отговарящия за съответния ПРБК служител от дирекция 

“Държавни разходи”. Файловете се изпращат от длъжностното лице, определено да 

представя тази информация по реда на т. 2.1. 

Всички ПРБК задължително зареждат файловете с отчетните данни в 

съответния модул на Информационната система за Управление на държавното 

съкровище на електронен адрес: 
 

    http://treasureapp.minfin.bg/                                               
 

2.1. Напомняме, че за целите на представянето на изискуемите по реда на т. 2 

месечни отчети и информацията към тях, ръководителите на ПРБК определят със 

заповед длъжностните лица – оторизирани служители (титуляр и заместващ), за 

работа с уеб-базираната система на МФ, които въвеждат файловете с отчетните 

данни на конкретния ПРБК в съответния модул на ИС УДС, като при всяка 

настъпила промяна в заповедта, съответният ПРБК писмено уведомява дирекции 

„Държавно съкровище” и „Държавни разходи” в МФ.  
 

 2.2. Министерството на финансите допълнително може да изисква от ПРБК 

при необходимост файлове с информация от месечните отчети за касовото 

изпълнение на бюджета, на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за 

чужди средства на конкретни второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 
 
 

 3. Първостепенните разпоредителни с бюджетни кредити към съответните 

обобщени отчети за системата си задължително представят в срока по т. 2 и  

следната допълнителна информация: 
 

http://www.minfin.bg/
mailto:s.gerasimova@minfin.bg
http://treasureapp.minfin.bg/
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3.1. Разшифровка на трансферните операции и субсидии за системата си и 

други първостепенни разпоредители, включително и за/от общини, изготвена по  

Приложение № 1, която се изпраща в МФ - на e-mail: d.boyadzhieva@minfin.bg от 

дирекция “Държавно съкровище” и на електронната поща на отговарящия за ПРБК 

служител от дирекция “Държавни разходи”. 

Всички разпоредители с бюджетни кредити, както и Държавен фонд 

„Земеделие“, предоставящи средства чрез трансфер (вкл. и от фондовете на 

Европейския съюз), следва писмено да уведомят получателите на трансферираните 

средства (включително и с копие до съответния ПРБК), като посочват 

предоставената сума и трансферния параграф, по който получателите на средствата 

трябва да ги отразят. 

Разпоредителите с бюджетни кредити - получатели на трансферирани 

средства, следва да ги отразят като получен трансфер по съответния трансферен 

подпараграф, а изразходването им да отчитат по съответните разходни параграфи и 

подпараграфи от ЕБК за 2013 г. 

Министерството на труда и социалната политика в разшифровката на 

трансферите, касаещи МОМН, показва на отделни редове трансферите към БАН и 

ДВУ. 

3.2. Разшифровка на трансферен § 69-00, изготвена по Приложение № 2, 

която се изпраща на e-mail: s.gerasimova@minfin.bg от дирекция “Държавно 

съкровище” и на електронната поща на отговарящия за ПРБК служител от дирекция 

“Държавни разходи”. 

3.3. Разшифровки на кредитния и дебитния оборот по сметка 6301 към 

съответния месец, изготвени по Приложение № 3 и Приложение № 4, които се 

изпращат на e-mail: s.gerasimova@minfin.bg от дирекция “Държавно съкровище” и 

на електронната поща на отговарящия за ПРБК служител от дирекция “Държавни 

разходи”. 

 3.4. Паралелно с изпращането по електронна поща, файловете с 

допълнителна информация/разшифровки по т. т. 3.1 - 3.3 се зареждат (съответния 

файл се прикачва като отделен документ на реда за зареждане на месечния отчет за 

касовото изпълнение в определената форма) в съответния модул на ИС УДС, на 

електронен адрес:  

        http://treasureapp.minfin.bg/ 

 

4. В съответствие с изискванията и сроковете на ДДС № 11/29.03.2004 г. 

ПРБК ежемесечно изготвят Справка за отчетените суми по § 69-05 от ЕБК по 

класификацията на НОИ във формата на Приложение № 5, която се  предоставя  в 

МФ - дирекция “Държавно съкровище” на e-mail: gfs@minfin.bg  
 

5. Формите на приложенията към месечните отчети за касовото изпълнение 

на бюджета, на извънбюджетните сметки и фондове и на сметките за чужди средства 

(Приложения № № 1, 2, 3, 4 и 5) са публикувани на интернет-страницата на МФ: 

http: //www.minfin.bg: (Бюджет> Методология> Методология на отчетността). 

 

6. Държавен фонд „Земеделие” изготвя и представя ежемесечен отчет за 

касовото изпълнение през 2013 г. при спазване на следните изисквания:  

6.1. ДФ „Земеделие” изготвя и представя чрез МЗХ в срока по т. 2 отделен 

отчет за операциите по национални програми и отделен отчет за операциите по 

европейски програми, вкл. свързаното с тях национално съфинансиране. За целта се 

прилага формата по т. 1 на месечния отчет за касовото изпълнение, като за 

съответния месец се изготвят два файла, по един за националните и европейските 

програми.  

mailto:s.gerasimova@minfin.bg
mailto:s.gerasimova@minfin.bg
http://treasureapp.minfin.bg/
mailto:gfs@minfin.bg
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6.2. В отчетите за европейските програми по т. 6.1., вкл. свързаното с тях 

национално съфинансиране, се посочват всички наличности и операции по сметките 

и кодовете в СЕБРА, свързани с тези средства, като операциите по централизацията 

на транзитните сметки с тези средства и операциите, отчетени по § 66-00 за тези 

средства, се посочват само за целите на тези отчети по § 98-00. Сумата се отразява с 

обратен знак по § 98-00 в отчета за националните програми. 

6.3. В срок до 15-то число на всеки месец ДФ „Земеделие” представя в МФ 

информация във формата на план-сметката, която следва да включва годишен план 

за 2013 г., отчет по месеци и отчет с натрупване към съответния отчетен месец. 

Информацията се изпраща в МФ на e-mail адреси: M.Veselinova@minfin.bg, 

p.k.kirkova@minfin.bg и s.gerasimova@minfin.bg.  

6.4. Министерство на финансите може да изисква от ДФ „Земеделие” при 

необходимост и допълнителна информация. 
 

 7. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в СЕБРА, 

следва своевременно да уточняват директно извършените операции в БНБ (касови 

операции, покупко-продажба на валута, директно наредени преводи извън СЕБРА и 

др.) и да ги разпределят чрез функционалността „Уточняване на операции в 

БНБ” в СЕБРА по кодовете за вид плащане, съответстващи на икономическия 

характер и естество на тези операции. 
 

8.  Във връзка с промяната в разходен § 01-00 от ЕБК за 2013 г., обръщаме 

внимание, че всички разходи за заплати и възнаграждения за щатния персонал, 

включително и допълнителните възнаграждения (например възнаграждения за 

нощен труд, за извънреден труд, допълнително възнаграждение за времето на 

разположение, допълнително възнаграждение за постигнати резултати, за придобит 

трудов стаж и професионален опит и др. подобни) се планират и отчитат съответно 

по §§ 01-01 за персонал, нает по трудови правоотношения (вкл. приравнени към 

трудови правоотношения) и по §§ 01-02 за персонал, нает по служебни 

правоотношения.  
 

 9. Обръщаме внимание, че разходите за персонал (вкл. и припадащите се 

осигурителни вноски), които се отнасят за 2012 г., но се изплащат в началото на 2013 

г. (включително и допълнителни възнаграждения), следва да бъдат начислени като 

разход за 2012 г. Доколкото към датата на изготвяне на годишния финансов отчет 

сумата не е точно определена, следва да се направи приблизителна счетоводна 

оценка, която да се начисли като разход за провизии за персонал за 2012 г. 
 

10. Уведомяваме Ви, че се предвижда през 2013 г. в сроковете за представяне 

на тримесечните отчети за касовото изпълнение да се изготвя и представя 

информация за извършени плащания (различни от трансфери и временните 

безлихвени заеми) между бюджетните предприятия. Обхватът на информацията, 

макетът на съответната справка, както и редът и начинът за изготвянето и 

представянето на тази информация, ще бъде допълнително определен с указание на 

МФ. 
 

11. Напомняме, че определеният в настоящето указание срок за представянето 

на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на извънбюджетните сметки и 

фондове и на сметките за чужди средства следва да се спазва стриктно и без 

изключения.  

При всяко неспазване на настоящите указания, в т. ч. и определения срок, ще 

е в сила регламентът на чл. 96 от ПМС № 01 от 09.01.2013 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2013 г., в условията на който 

mailto:M.Veselinova@minfin.bg
mailto:p.k.kirkova@minfin.bg
mailto:s.gerasimova@minfin.bg
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министърът на финансите може да приложи разпоредбите на чл. 38 от Закона за 

устройството на държавния бюджет. 
 

 

 

 

 П р и л о ж е н и е :  съгласно текста. 
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