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ОТНОСНО: Формите за отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и 

извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити за 
2002 г. и указания за тяхното попълване 

 
Всички разпоредители с бюджетни кредити от министерствата и ведомствата 

изготвят и представят тримесечните си отчети за касовото изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните си сметки през 2002 г. в настоящите форми: 

Форма Б-3 за бюджетите 
Форми ИБСФ-3 за извънбюджетните си сметки и фондове съответно: 

- по § 10 от ЗДБ за 2002 г., 
- по чл.45 ал.2 от ЗУДБ за даренията 
- и закритите извънбюджетни сметки през 2002 г. 

Форма НАЛ-3 за наличностите на средства по банки. 
 
Отчетите се изготвят на печат и на технически носител, като се дават 

допълнително указания за представянето им по тримесечия от МФ. Освен посочените 
форми, МФ може да изисква и представянето на допълнителни форми или справки с 
отчетите. 

Отчетите се попълват като се ползват всички параграфи и подпараграфи от ЕБК за 
2002 г. Стойността на съответните параграфи, които имат подпараграфи трябва да бъде 
равна на сумата от съставящите ги подпараграфи. Отчетите се попълват с планови и 
отчетни данни. За всички отчетни форми сумата на приходните параграфи намалена със 
сумата на разходните параграфи и увеличена (или намалена) с нетния резултат от 
трансферите трябва да бъде равна на сумата от финансиращите параграфи с обратен 
знак. Когато съответния бюджетен разпоредител има няколко извънбюджетни сметки от 
даден вид (закрити, дарения или по § 10 от ЗДБ-2002 г.), той попълва данните за всяка от 
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тях в отделни колони на техническия носител и прави отделни разпечатки за всяка 
извънбюджетна сметка. 

Форма НАЛ-3 се попълва за всяка банка в която бюджетния разпоредител има 
средства по сметки. Прави се и една обобщаваща форма НАЛ-3, която не се заверява от 
банките. Първостепенните разпоредители изготвят форма НАЛ-3 обобщаваща всички 
сметки по всчички банки и по всички бюджетни разпоредители в системата им. Тази 
форма се заверява в БНБ. 

Натуралните показатели фигуриращи във формите се попълват за всяка отделна 
дейност. 
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