
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

ДИРЕКЦИЯ 

“ДЪРЖАВНО СЪКРОВИЩЕ” 
 

Д Д С  №  0 1 / 0 5. 0 3. 2 0 0 7 г. 
 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 
 

№  9 1СМ – 0 0 3 2 / 0 5. 0 3. 2 0 0 7 г. 

ДО 
 

МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА 
 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 

НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 
 

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА 
 

ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА  
 

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

 
 

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО 
 

ОБЩИНИТЕ 
 

СМЕТНАТА ПАЛАТА 

 
 

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 
 

БАНКСЕРВИЗ АД 

 

 

 О т н о с н о : Банковото обслужване на сметките и плащанията на  

   бюджетните предприятия през 2007 г. 
 

 Настоящите указания се издават във връзка с разпоредбите на §§ 24, 25 и 

26 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2007 г. (ЗДБРБ за 2007 г. 
 

 1. През 2007 г. се прилагат: 

 - кодове за вид плащане за сметки 7301 и 7311 (Приложения №№ 1 
 и 2); 

 - кодове за вид плащане за сметки 7315-7319 (Приложение № 3); 

 - други кодове за вид плащане (Приложение № 4); 

 - кодове на държавните органи, ведомства и осигурителни институ-
ции и фондове (Приложение № 5); 

 - кодове на държавните висши училища и академии (Приложение № 6); 

 - кодове на извънбюджетните сметки и фондове (Приложение № 7); 

 - кодове на общините (Приложение № 8); 

 - кодове на териториалните дирекции на Националната агенция за прихо-

дите (ТД на НАП) и митническа администрация за сметки 7301, 7315-7319 

(Приложение № 9). 
 

 2. По отношение на обезпечаването с ДЦК на наличностите по сметки на 

бюджетните предприятия съгласно § 25, ал.ал. 2-4 от ЗДБРБ за 2007 г. се при-

лага редът и начинът на обезпечаване, регламентирани със съвместни писма на 

МФ и БНБ ДДС №№  06, 07, 08/2004 г., № 17-00-115/20.12.2004 г. (БНБ № 0401-
1673/21.12.2004 г.), № 17-00-8/10.01.2007 г. (БНБ № 91ТБ-0007/11.01.2007 г.) и 
№ 17-00-9/10.01.2007 г. (БНБ № 91ТБ-0008/11.01.2007 г.). При обслужването на 

средствата и плащанията на държавния дълг през 2007 г. от ТБ “Булбанк” АД 

продължават да се прилагат от нея разпоредбите на съвместно писмо на МФ и 

БНБ № 17-00-0304/06.04.2001 г. (БНБ № 17-48-222/09.04.2001 г.). 
 

 3. За банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните 

предприятия през 2007 г. продължават да се прилагат разпоредбите на съвместно 

писмо на МФ и БНБ БДС № 11/2001 г. в контекста на съответните изисквания 

свързани с преминаването към IBAN на ДДС № 02/2006 г., ДДС № 06/2006 г., 
Указания 03-13006 и 03-2006, както и на съвместно писмо на МФ и БНБ № 17-
01-382/25.07.2006 г. (БНБ № 91СМ-0149/21.07.2006 г.) и т.т. 57-59 от ДДС 
12/2006 г., като се има предвид следното: 
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 3.1. в Приложение № 10 е посочен списък на банките, които имат склю-

чен договор с МФ за обслужване на плащанията в СЕБРА и “транзитните 

сметки”; 

 3.2. за прилагането на т.т. 16.11.5 и 16.11.6 от Указание 03-13006 в При-
ложение № 11 е посочен актуализиран списък на сметките на първостепенните 

разпоредители, държавните висши училища и БАН, включени в СЕБРА; 

 3.3. прилагането на т.т. 16.11.5 и 16.11.6 от Указание 03-13006 за плаща-

нията на ДОО, ФГВРС и УПФ (първостепенни системи 055 *******; 735 

******* и 745 *******) се извършва чрез превеждането на сумите по сметките 

на териториалните поделения на НОИ (ТП на НОИ), инициирали съответните 

бюджетни платежни нареждания (актуалният списък на кодовете в СЕБРА на 

НОИ и ТП на НОИ и съответстващите им сметки са публикувани в Интернет-

страницата на НОИ – www.nssi.bg); 

 3.4. за сметки 7311, както и за отделно разкритите за съответната общи-

на сметки 7301 на ТД на НАП за данъците по ЗДДФЛ, събирани на територията 

на общината, се прилагат кодовете на съответните общини, посочени в Прило-

жение № 8 от настоящето писмо; 

 3.5. допуска се от “сметката за наличности” да се превеждат суми за 

безкасово изплащане на чистите възнаграждения на персонала (сумите след 

приспадане на данъците, осигуровките и другите удръжки за сметка на персо-

нала и добавяне на сумите за сметка на ДОО и други суми по ведомост); 

 3.6. продължават да се прилагат разпоредбите на т.т. 10 – 18 от съвмест-

ното писмо на МФ и БНБ БДС № 04/2003 г.; 
 3.7. разпоредбата на т. 57 от съвместното писмо на МФ и БНБ БДС № 
12/2006 г. не се отнася за сметки 7301 на митническата администрация; 
 3.8. за целите на прилагане на т. 17.2 от съвместното писмо на МФ и БНБ 

ДДС № 02/2006 г. последното изречение на тази точка се отменя, а информа-

цията за номерата на новооткритите сметки 7311 и 7304 се изпраща от ново-

обслужващата банка директно на следните e-mail : 
 

 

 на НАП:      на МФ: 

 prd@nra.bg ;     v.kaneva@minfin.bg ; 

 s.genova@nra.bg .     n.pavlov@minfin.bg . 
 

 

 

 3.9. При уведомяването по реда на т. 3.8 за сметка 7311 следва да се 

посочва само сметката, по която ще се внасят дължимите местни данъци, 

такси и други общински приходи. Номерът на дебитно-контролиращата 

сметка 7311 не следва да се посочва. 
 

 4. Доколкото със съвместно писмо на МФ и БНБ изрично не е опре-

делено друго, за изготвянето и предоставянето от банките на информацията за 

операциите и наличностите по сметките на бюджетните предприятия (форми 90, 

91, 92 и 93) се прилага досегашния ред, регламентиран в съвместно писмо на 

МФ и БНБ № 17-00-96/02.06.2006 г. (БНБ № 91СМ-0119/02.06.2006 г.). 
 

 5. В допълнение към закритите съгласно т. 54 от ДДС № 12/2006 г. ко-

дове за вид плащане, закриват се и кодовете 11 03 11, 11 03 22, 11 28 00, 22 03 

11, 55 01 15, 55 01 45, 55 01 07 и 55 06 00. 
 

 6. За случаите на коректно извършени преводи по сметки на администра-

тори на приходи, но с погрешно посочен код за вид плащане за друг приход, 

постъпващ по сметката, се препоръчва съответните корективни операции по тези 

сметки за отнасяне по коректния код за вид плащане да се извършват от съответ-

ните администратори на приходи по тяхна преценка периодично (например 

веднъж месечно) и само за съществени суми, а не за всеки индивидуален превод. 

http://www.nssi.bg/
mailto:pismotoprd@nra.bg
mailto:v.kaneva@minfin.bg
mailto:s.genova@nra.bg
mailto:v.kaneva@minfin.bg
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 7. За целите на прилагане на т. 6 съществеността на сумите се преценява 

от съответния администратор на публични вземания в контекста на общия 

очакван годишен размер на постъпленията по отделната банкова сметка 8 х и от 

относителния дял на сумите по съответните кодове за вид плащане. 
 

 8. Разпоредбите на т. 7 не се прилагат, когато погрешно са внесени суми 

чрез прилагането на кодове хх 98 00, както и на други кодове за видове пла-

щане, които са предвидени само за служебни операции от обслужващите банки. 

При наличието на такива случаи, съответните титуляри на сметки извършват ко-

рективните операции независимо от размера на сгрешения превод. 
 

 9. По преценка на НАП корективните операции по т.т. 6-8 може да не се 

извършват за сметки 7315-7319, при условие, че тези корекции се отразят в 

информационната система и в съответната информация за касовите приходи по 

сметки 7315-7319, предоставяна от НАП на НОИ и НЗОК. 
 

 10. В срок до 31.03.2007 г. МФ – д-я “Държавно съкровище” да предоста-

ви еднократно актуализирани спесимени за всички банкови сметки на централ-

ния бюджет в БНБ в левове и валута, с изключение на тези сметки, за които е 

предвиден само режим на служебни операции на БНБ. 
 

 11. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 5 от ПМС № 20/2007 г. подле-

жащите на възстановяване средства от общините, отпуснати им от резерва за пре-

дотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии, се превеждат 

като трансфер по откритата на името на Министерството на държавната политика 

при бедствия и аварии (МДПБА) банкова сметка на централния бюджет в БНБ: 

BG09 BNBG 9661 3000 1090 02 (BIC код на БНБ BNBG BGSD) (обръщаме Ви 

внимание, че това е нова сметка, различна от досега използваната за тази цел 

сметка на МДПБА). Тези преводи се отчитат от общините по § 31-20 от Единна-

та бюджетна класификация за 2007 г. 

 

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