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О т н о с н о :  Допълнение към ДДС № 06/11.07.2003 г. във връзка с 
указания за месечните отчети за касово изпълнение на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове на първостепенните разпоредители с 
бюджетни кредити.      
        

           С настоящите указания се актуализира  формата Приложение “Разшифровка на 
параграфи §1; §2 и §69 и разходни параграфи §03-§08 и численост на персонала”, 
която да се представи с месечния отчет за касовото изпълнение за месец август 2003 г. 
          Измененията се налагат във връзка с въвеждането и прилагането от 01.07.2003 г. 
на схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски за бюджетните 
предприятия съгласно §§25 и 26 от ЗДБРБ за 2003 г. и указание ДДС № 01/23.06.2003. 
           Настоящите указания не отменят задължителното спазване на всички 
изисквания от БДС № 2/03.02.2003 г. и ДДС № 6/11.07.2003 г. 
           Министерството на младежта и спорта, заедно с обобщения си отчет по 
Приложение “Разшифровка на параграфи §1; §2 и §69 и разходни параграфи §03-§08 и 
численост на персонала”, задължително да предостави допълнителна форма  за 
сметката по чл.596, ал.1 от ЗФВС. 
           Актуализираната форма Приложение “Разшифровка на параграфи §1; §2 и §69 и 
разходни параграфи §03-§08 и численост на персонала” можете да получите в стая 303 
на Министерството на финансите, като за целта си носите дискета.  
           При неспазване на срока Министърът на финансите ще приложи правомощията 
си, определени в чл.38 от ЗУДБ.  
                    

Приложение: съгласно текста. 
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Приложение 

……………………………………………...………………………..….....…...………………………………………...…
 наименование на разпоредителя с бюджетни кредити

БУЛСТАТ

Код по ЕБК от до

Консолидирани бюджети и извънбюджетни сметки За периода: от

 наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити

(в   лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ

Закрити ИБСФ - 
2003 г.

ИБСФ по чл. 45 
ал. 2 от ЗУДБ

НА Годишен уточнен ОТЧЕТ Годишен уточнен ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОТЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛИТЕ план план

(код 1) (код 1) (код 2) (код 2) (код 3) (код 4)

I.Заплати и други възнаграждения (§§ 01; 02)
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
     - заплати на персонала зает по трудови правоотношения
     - заплати на персонала зает по служебни правоотношения
     - заплати от правоотношения приравнени към трудовите
     - заплати на персонала в политическия кабинет
     - допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения
2. Други възнаграждения и плащания за персонала
     - за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 
     - за персонала по извънтрудови правоотношения
     - изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение 
     - обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение 
     - други плащания и възнаграждения
II. Социални осигуровки (§§ 03-05; 07-08)
1. Осигурителни вноски от работодатели за ДОО(§ 03)
     - за Фондовете на ДОО
     - за УПФ               

2. Здравно осигурителни вноски от работодатели за ДОО(§ 05)
3, Вноски за допълнително задължителноосигуряване (§ 07)
4.Вноски за допълнително доброволно осигуряване (§ 08)
III. Други здравно осигурителни вноски за пенсионери, безраб., деца и др. ДОО(§ 06)
5. Трансфери за поети осигурителни вноски (§ 69)
      - Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО /69-05/ всичко
             - за сметка на осигурените лица 
             - за сметка на осигурителя 
      - Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване /69-06/ всичко
             - сметка на осигурените лица 
             - за сметка на осигурителя 
      - Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО /69-07/ всичко
              - за сметка на осигурените лица 
              - за сметка на осигурителя 
      -Корективен трансфер за поети осигурителни вноски за зравното осигур. /69-08/
      - Разпределени суми за трансфери за поети осигурителни вноски  подпараграф 69-09/-/ 

Численост на персонала
Щатни бройки
   по трудови правоотношения
   по служебни правоотношения
Средногодишни щатни бройки
   по трудови правоотношения
   по служебни правоотношения

ИЗГОТВИЛ:  ………...………… РЪКОВОДИТЕЛ:          …………………………
                      (име, фамилия)
сл. тел.:     ………………………… ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:  ………….……………..

БЮДЖЕТ ИБСФ по Приложение № 7  от ЗДБ 
2003 г.  (обобщен)

Разшифровка на разходни параграфи § 01; § 02 и  § 69 и разходни параграфи  § 03 - § 08 и численост на персонала                           

КЪМ ЕЖЕМЕСЕЧНИЯ ОТЧЕТ

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ / ФОНДОВЕ
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