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СМЕТНАТА ПАЛАТА

О т н о с н о : Въвеждане на нов код 7443 за извънбюджетни сметки
на общини за получаване, разходване и отчитане на
средства от определени европейски фондове
За целите на обособеното отчитане, оперативно наблюдение и анализ на
получаваните и разходваните от общините средства на Националния фонд от
структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, както и на
администрираните от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”
средства от европейските земеделски фондове, включително и свързаните с тях
суми от национално и общинско финансиране, се дават следните указания:
І. Обособяване на отделни извънбюджетни сметки на
общините с нов код 7443
1. Получаването и разходването от общините на средства на Националния
фонд (НФ) от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд,
както и на администрираните от Разплащателната агенция (РА) към ДФ „Земеделие” средства от европейските земеделски фондове, включително и свързаните с тях
суми от национално и общинско финансиране, се извършва чрез отделно открити за
целта банкови извънбюджетни сметки в левове (сметки с идентификатор за вид
сметка 32) на бенефициента на тези средства - общината или неин разпоредител.
2. За целите на банковото обслужване и изготвяне от банките на форми
90, 91 и 92 за сметките по т. 1 на общините считано от 01.05.2008 г. следва да се
прилага код 7443 Текущи извънбюджетни сметки на общините в левове за
средства от определени европейски фондове. За изготвянето и представянето
от банките във форми 90, 91 и 92 на информацията за тези сметки важат приложимите за сметки 7444 изисквания.
3. Банкови извънбюджетни сметки 7443 не може да се използват за други цели и средства, извън посочените в т. 1, освен ако с писмо на МФ не е определено друго.
4. Сметки 7443 не може да се прилагат и за предоставяните чрез изпълнителните агенции към НФ средства на общините по съответните предприсъединителни програми (ФАР, ИСПА и САПАРД).
ІІ. Откриване и обслужване на банкови сметки 7443
5. Банковата извънбюджетна сметка 7443 се открива на името на общината, респективно на неин подведомствен разпоредител, ако той е бенефициент
на средствата по т. 1.
6. За откриването на сметки 7443 важат следните специфични правила:
6.1. за сметки 7443 за предоставените от НФ средства от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд:
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Конкретният бенефициент – общината или неин подведомствен разпоредител, може да има само по една сметка 7443 за тези получени средства
от НФ, независимо, че може да получава средства по дадена оперативна програма (ОП) за различни проекти или да бъде бенефициент по различни оперативни
програми.
Пример: Община „Х” и нейни второстепенни разпоредители „Y” и „Z”
са бенефициенти, както следва:
- община „Х” – по 1 проект по ОП „Околна среда” и ОП „Регионално развитие”;
- второстепенен разпоредител „Y” – 2 проекта по ОП „Човешки ресурси”;
- второстепенен разпоредител „Z” – 1 проект по ОП „Административен капацитет”;
На всеки един от тези разпоредители - община „Х”, второстепенен разпоредител „Y” и второстепенен разпоредител „Z” следва да се открие само по една
сметка 7443 (общо 3 сметки), независимо, че общината е бенефициент по 2 оперативни програми, а нейният второстепенен разпоредител „Y” е бенифициент по два
проекта към една оперативна програма.
6.2. за сметки 7443 за предоставените от РА средства от европейските
земеделски фондове:
Конкретният бенефициент – общината или неин подведомствен разпоредител, може да има само по една сметка 7443 за тези получени средства
от РА, независимо, че може да получава средства от РА за различни мерки, програми и проекти. За средствата на РА се открива отделна банкова сметка 7443,
дори ако бенефициентът (общината или неин разпоредител) има вече открита
сметка 7443 за средствата на НФ съгласно т. 6.1.
Пример: Община „Х” и нейни второстепенни разпоредители „W”, „Y”
и „Z” са бенефициенти, както следва:
- община „Х” – по 1 проект по ОП „Околна среда” и ОП „Регионално развитие”
(това са средства предоставяни от НФ), както и 2 проекта за развитие на селските
райони, финансирани от РА;
- второстепенен разпоредител „W” – 1 проект за развитие на селските райони и
получател на средства от директни плащания (тези средства са от РА);
- второстепенен разпоредител „Y” – 2 проекта по ОП „Човешки ресурси”;
- второстепенен разпоредител „Z” – 1 проект по ОП „Административен капацитет”.
На всеки един от тези разпоредители се откриват сметки 7443, както следва:
- община „Х” – 1 сметка 7443 за средствата на НФ + 1 сметка 7443 за сумите от РА;
- второстепенен разпоредител „W” – само една сметка 7443 за средствата от РА;
- второстепенен разпоредител „Y” – само една сметка 7443 за средствата от НФ;
- второстепенен разпоредител „Z” – само една сметка 7443 за средствата от НФ.
7. Сметка 7443 се открива по нареждане на общината-първостепенен разпоредител (включително и в случаите, когато бенефициент е неин подведомствен разпоредител), като при откриването на сметката се представят в обслужващата банка и съответните документи и информация, показващи, че:
- бенефициентът е разпоредител към общината,
- той ще получава и разходва средства от НФ (посочва се конкретната
оперативна програма), респективно средства от РА;
- този бенефициент няма вече открита сметка 7443 за тези средства на НФ,
респективно за такива средства на РА.
8. В случай, че е необходимо да се открие сметка 7443 преди 01.05.2008 г.,
открива се сметка 7444, като след тази дата се прилага коректния код 7443. При
необходимост, общината и обслужващата банка уточняват процедурите, свърза-
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ни с промяна на кода, като в случай на промяна на IBAN номера на тази сметка,
общината незабавно уведомява съответния финансиращ управляващ орган или
междинно звено (за средствата по съответната ОП на НФ), респективно РА.
9. По сметка 7443 се превежда и разходва от общината и съответното общинско съфинансиране.
10. За останалите въпроси, свързани с откриването и обслужването на сметка 7443 се прилага общия ред, приложим за сметки 7444.
11. За получаването, разходването и отчитането от общините на средствата по сметки 7443 (включително и общинското съфинансиране), се прилагат разпоредбите на писмо на МФ ДДС № 07/2008 г.
***

12. В Приложения №№ 1, 5, 10 и 11 на съвместно писмо на МФ и БНБ
ДДС № 03/25.01.2008 г. (БНБ № 91СМ-0053/28.01.2008 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
12.1. в раздел Б на Приложение № 1 се добавя код 22 70 00 Други приходи. Кодът се прилага за сметки 7301 на митническата администрация (банкови сметки 82) от 01.05.2008 г.
12.2. в Приложение № 5 се добавя:
Държавна агенция по туризъм – код 5100
12.3. в Приложение № 10 се добавя:
20. „Търговска банка Д” АД
12.4. в колона (1) на Приложение № 11 код 035 ******* се заменя с
код 050 *******;
12.5. Приложение № 11 се допълва с:
Код на пърпървостепенни
востепенна
BIC код на
разпоредители,
IBAN сметка
система в
БНБ
БАН и ДВУ
СЕБРА
(1)
(2)
(3)
(4)
ДА"Национална
BG70 BNBG 9661 3000 1468 01 BNBG BGSD
030 *******
сигурност"
Държавна агенBG09 BNBG 9661 3000 1058 01 BNBG BGSD
051 *******
ция по туризъм
Настоящите указания се издават на основание на § 26, ал. 8 и 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. (ЗДБРБ за 2008 г.).
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