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О т н о с н о: Единната бюджетна класификация за 2008 г.
1. Приложено, изпращаме Ви Единната бюджетна класификация за
2008 г., утвърдена в съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 8 от Закона за
устройството на държавния бюджет (ЗУДБ), по която ще се извършва отчитането на операциите по касовото изпълнение на централния бюджет, бюджетите
на държавните органи, Сметната палата, съдебната власт, общините, Националния осигурителен институт, Националната здравно-осигурителна каса, държавните висши училища, БАН, БНТ, БНР, извънбюджетните сметки и фондове, както
и държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда.
2. Изменянето и допълването на Единната бюджетна класификация се извършва само от Министерството на финансите.
3. По смисъла на чл.чл. 23, 34 и 35 от ЗУДБ елементите на бюджетната
класификация са параграфи, групи и функции. Посочените аналитични позиции
– подпараграфи и кодове на дейности към съответните параграфи, групи и
функции се използват за консолидирането на информацията за касовите потоци
на бюджетните предприятия, както и за целите на анализа и контрола. Аналитичните позиции са също задължителни за прилагане.
4. Във връзка със Закона за бюджета на НЗОК за 2008 г. се променя
начинът на отчитане на плащанията за здравно осигуряване за определени категории лица, които до края на 2007 г. се отчитаха по досегашния разходен § 06-00.
Считано от 01.01.2008 г. тези операции се третират като трансфери (по новооткрития за тази цел § 61-06), а не като приходи и разходи за здравно-осигурителни
вноски.
5. В тази връзка, плащанията по § 61-06 се извършват ефективно - чрез
банков превод (включително и от включените в схемата за централизирано
разплащане бюджетни предприятия), като сумите се превеждат по банковата
сметка на НЗОК в БНБ BG46 BNBG 9661 31 001100 01 (BIC код на БНБ
BNBG BGSD). Преводите по § 61-06 се извършват директно от съответния първостепенен разпоредител, респективно от съответното държавно висше училище
и БАН, а не от техни подведомствени разпоредители.
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6. Считано от 01.01.2008 г. разходите за рибарство и развитие на селските райони, финансирани със средства от европейските земеделски фондове, администрирани от разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” (включително и разходите, за сметка на националното съфинансиране и авансово финансиране), както и тези за националните доплащания към директните плащания
на земеделските производители, се отчитат по функционален признак от бюджетните предприятия – бенефициенти на тези средства (включително и общините),
чрез съответните новооткрити кодове на дейности 824, 826 и 827.
7. Считано от 01.01.2008 г. целевите трансфери за общините, отпускани
съгласно писмо на МФ ДДС № 19/2005 г. от централния бюджет чрез кодовете в
СЕБРА 488 001 ххх-х, се отчитат от общините по § 31-18, а тези, отпускани чрез
кодове 488 002 ххх-х - по § 31-28.
П р и л о ж е н и е : съгласно текста.
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