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О т н о с н о: Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпъл- 
  нение  на  бюджетите  и  извънбюджетните сметки и фондове 
  към 31.12.2003 г.  на  министерствата, ведомствата, Сметната 
   палата, ВСС, НОИ, НЗОК, БНР, БНТ, ДВУ и БАН. 
 
 
 На основание на чл. 40, ал. 3 от Закона за устройството на държавния 
бюджет за представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и 
извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2003 г. се дават следните указа-
ния : 
 
 І. Указания за изготвянето на касовите отчети 
 
 1. Министерствата, ведомствата, Сметната палата, НОИ, НЗОК, Висшият 
съдебен съвет (ВСС), БНР и БНТ представят за одит в съответните отделения на 
Сметната палата пет комплекта отчети‚ включващи формите: “Наличности” 
(НАЛ–3) заедно с форма 91, “Отчет за касовото изпълнение на бюджета” (Б-
3) заедно с разшифровка на трансферите от и за бюджета по дадената 
форма‚ “Отчети за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фон-
дове” (ИБСФ-3) заедно с разшифровки на трансферите от и за извънбюд-
жетните сметки, за всяка рекапитулация на извънбюджетните сметки 
поотделно. 
 За МФ се представят на разпечатка и на технически носител  обобщените 
отчети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, без да са 
придружени от отчетите на техните второстепенни разпоредители.  
 Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерст-
вото на отбраната (МО) представят в Сметната палата обобщени отчети на 
подведомствените им ДВУ и БАН и отчетите на всяко ДВУ и БАН. За МФ се 
представя само обобщения от МОН, съответно от МО отчет на подведомстве-
ните им ДВУ, БАН и държавни висши военни училища (ДВВУ), без да се 
представят отделните отчети на ДВУ и ДВВУ. 
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 2. Представят се отделни разшифровки на приходните подпараграфи 24-
04 “Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция" и 36-19 
"Други неданъчни приходи" и на разходните параграфи и подпараграфи 10-98 
“Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи”- 
дадени по дейности, 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални ак-
тиви”, 52-00 “Придобиване на дълготрайни материални активи” и 53-00 
“Придобиване на нематериални дълготрайни активи” – по обекти за строи-
телство и основен ремонт и за придобиване на нематериални дълготрайни 
активи. 
 

 3. Отчетите следва да са придружени с обяснителна записка, която да 
съдържа анализ на изпълнението на приходите, разходите, извършените 
корекции по бюджета и причините за тях. В частта на анализа на приходите да 
се акцентира върху анализа на вътрешните и външните фактори, които са 
повлияли върху размера на събраните приходи. В частта на анализа на разходите 
да се акцентира какви резултати са постигнати с извършените разходи. По отно-
шение на държавните инвестиционни заеми да се опишат причините за случаите 
на неусвояване или слабо усвояване. 
 Освен посочените форми, разшифровки и справки, Министерството на 
финансите и Сметната палата могат да изискат и допълнителна информация, 
справки и други документи. 
 

 4. Представянето на отчетите се извършва във формите по пълна 
бюджетна класификация за 2003 г. на разпечатка и на технически носител - 
дискета 3.1/2’. За целта се използват предоставените от МФ и Сметната палата 
таблични форми на Excel. 
 

 5. В Сметната палата се представят пет комплекта от разпечатките /хар-
тиен носител/ на отчетните форми и пет комплекта дискети от отчетите на 
министерствата, ведомствата, Сметната палата, НОИ, НЗОК, Висшия съдебен 
съвет, БНР, БНТ и от обобщените отчети на ДВУ и БАН. Министерството на 
образованието и науката представя и един комплект от отчетите на всяко ДВУ за 
Сметната палата. 
 Четири комплекта от разпечатките на отчетните форми и четири 
комплекта дискети към тях остават в Сметната палата, а петият комплект 
разпечатки заедно с петия комплект дискети е за съответното бюджетно 
предприятие. 
 

 6. С декларация‚ подписана от главния счетоводител‚ се удостоверява, че 
данните в техническите носители (дискети) и разпечатките на формите са иден-
тични. Декларацията е в свободен текст и се представя като приложение към 
отчетите. 
 

 7. При изготвяне и представяне на отчетите да се спазват всички 
указания, дадени с БДС № 1, 2, 3, 4, 5, 7 от 2003 г., ДДС № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10 
от 2003 г. и ДР № 13 от 2003 г. 
 

 8. Всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити пред-
ставят разшифровка на натуралните показатели по второстепенни разпоредите-
ли с бюджетни кредити, функции и дейности: щатни бройки, в т.ч. по трудови 
правоотношения и по служебни правоотношения; средногодишни щатни брой-
ки, в т.ч. по трудови правоотношения и по служебни правоотношения и средна 
годишна работна заплата, в т.ч. по трудови правоотношения и по служебни пра-
воотношения. 
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 9. Министерството на здравеопазването представя разшифровка на 
подпараграф 43-02 – “За осъществяване на здравна дейност и медицинска 
помощ” по основните разходни параграфи на ЕБК за 2003 г. и числеността на 
персонала. 
 
 

 10. В МОН се представят два комплекта (на хартиен и технически 
носител) от отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните 
сметки и фондове към 31.12.2003 г. на ДВУ, както и четири комплекта на 
разпечатка и пет комплекта на технически носител от обобщения отчет 
към 31.12.2003 г. на БАН. 
 МОН представя в Сметната палата четири комплекта на разпечатка и пет 
комплекта на технически носител от обобщените отчети на ДВУ и БАН, заедно с 
един комплект от отчетите на всяко ДВУ, при условията и в сроковете посочени 
в настоящото указание. 
 

 11. В МО - първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, се предста-
вят два комплекта (на хартиен и технически носител) от отчетите за касовото 
изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2003 
г. на ДВВУ. 
 МО представя в Сметната палата четири комплекта на разпечатка и 
пет комплекта на технически носител от обобщения отчет на ДВВУ, заедно с 
един комплект от отчетите на всяко ДВВУ, при условията и в сроковете 
посочени в настоящото указание. 
 

 12. Всички първостепенни разпоредители представят към отчетите за 
касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните си сметки и фондове 
разшифровка на предоставените и събрани средства по параграф 88-00 “Вре-
менно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето”. 
 

 13. Организациите с нестопанска цел представят за сведение в Сметната 
палата и в съответната дирекция в МФ, отговаряща за тях, отчети за 
изпълнението на субсидията, получена от Централния бюджет. 
 

 14. Отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните 
сметки и фондове към 31.12.2003 г. на бюджетите и извънбюджетните сметки и 
фондове на министерствата‚ ведомствата‚ Сметната палата‚ НОИ‚ НЗОК, БНР, 
БНТ, Висшия съдебен съвет, ДВУ, обобщените отчети на ДВУ и БАН се 
представят в Сметната палата не по-късно от 23.01.2004 г. 
 

 15. МФ получава с протокол от Сметната палата един  комплект на 
технически и на хартиен носител от представените отчети за оперативна 
обработка не по-късно от 26.01.2004 г.  
 

 16. Сметната палата в срок до 20.02.2004 г. предоставя на МФ с протокол 
два комплекта от проверените отчети, заедно с техническите носители към тях. 
В протокола се отбелязват извършваните корекции в процеса на одита в отчетите 
на разпоредители с бюджетни кредити, без да се посочват конкретните промени. 
 

 17. МО и МВР, Националната разузнавателна служба и Национална-
та служба за охрана представят в срок до 30.01.2004 г. в Министерството на 
финансите - дирекция “Държавни разходи”, един комплект отчети на технически 
и хартиен носител за оперативна обработка и четири комплекта в Сметната 
палата. В срок до 27.02.2004 г. два комплекта от проверените от Сметната пала-
та отчети на тези ведомства заедно с два комплекта от техническите носители 
към тях се представят в МФ. 
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 18. В срок до 30.01.2004 г. се представят за одит в Сметната палата 
отчетите на централния бюджет и извънбюджетните сметки и фондове под 
разпореждане на министъра на финансите. 
 

19. Банките заверяват формите за наличностите (НАЛ-3) по всички 
депозитни, набирателни, текущи, бюджетни и извънбюджетни сметки в лева и 
валута на разпоредителите с бюджетни кредити. 
 Българска народна банка, въз основа на обобщените данни от форма 91 
по кодове, заверява сборния за системата на първостепенния разпоредител 
формуляр НАЛ-3. Във формуляр НАЛ-3 на централния бюджет БНБ заверява 
компенсираното салдо на сметки 7301 и 6301, както и салдата по останалите 
сметки и депозити в лева и валута на ЦБ. 
 

 20. Всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, за 
които със Закона за държавния бюджет са предоставени субсидии, представят 
взаимоотношенията си с централния бюджет както по параграф 31-00 
"Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (нето)", така и по подпараграфи 31-
10 "Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)", 31-30 "Вноски за ЦБ за 
текущата година(-)" и 31-40 "Вноски за ЦБ от минали години (-)". 
 

 21. Всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити пред-
ставят към съответните обобщени отчети : за бюджета Б-3 и за извънбюд-
жетните сметки и фондове ИБСФ-3 за системата си - Разшифровка за трансфер-
ните операции по посочения  образец: 
 

РАЗШИФРОВКА НА ТРАНСФЕРИТЕ 
ЗА БЮДЖЕТА (РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ) 

(НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕКАПИТУЛАЦИЯТА НА ИБСФ)………………… 
код на трансфера по 

ЕБК  
(параграф/подпараграф) 

Наименование на 
първостепенния разпоредител 

получил/предоставил 
трансфера 

сума на получения / 
предоставения 

трансфер 

1 2 3 
 

 22. Обръщаме внимание, че всички трансфери в рамките на системата 
на първостепенния разпоредител (от / за поделенията му и между тях) в 
обобщените отчети по подпараграф 61-09 “Вътрешни трансфери в система-
та на първостепенния разпоредител” (+/-) следва да са равни на нула. Един-
ствено трансферните операции между различните първостепенни разпоре-
дители и между съответния първостепенен разпоредител и централния бю-
джет (субсидии и вноски) в обобщените отчети на бюджета и извънбюджет-
ните сметки и фондове могат да бъдат различни от нула и за тях следва да се 
представят разшифровки по посочения образец. Разшифровките се представят 
за обобщените отчети на бюджета и за всяка рекапитулация на извънбюджетни-
те сметки и фондове в системата на първостепенния разпоредител поотделно. 
 Всички разпоредители с бюджетни кредити, които предоставят средства 
чрез трансфер, следва писмено да уведомят получателите на трансферираните 
средства да ги отразят като получен трансфер по съответния трансферен подпа-
раграф, а изразходването им да отчитат по съответните разходни параграфи и 
подпараграфи от ЕБК за 2003 г. 
 
 

 23. Всички разпоредители с бюджетни кредити, които са извън територи-
ята на страната (дипломатически представителства, търговски представителства 
и други), представят пред съответния първостепенен разпоредител касови 
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отчети по пълна бюджетна класификация във формите и в сроковете, посочени 
в настоящите указания. Тези отчети се обобщават и се включват в обобщените 
отчети на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 
 

 24. Отпускането на служебни аванси на подотчетни лица за извършва-
нето на разходи следва да се отчита като касов разход по съответния разходен 
параграф от ЕБК за 2003 г ., а не като наличност в брой. При последващо възста-
новяване на неусвоените средства сумата се отнася в намаление на параграфа, 
по който първоначално е  отчетено отпускането на аванса на подотчетното лице.  
 

 25. Изразходваните средства от бюджетните предприятия за закупува-
нето на хранителни продукти и друг вид стоки, участващи в стокооборота на 
обектите, следва да се отчитат по приходен параграф 24-04 “Нетни приходи от 
продажба на услуги, стоки и продукция” по Единната бюджетна класификация 
за 2003 г. със знак (-). Получените приходи от продажбата на хранителните 
продукти и друг вид стоки, участващи в стокооборота на обектите, следва да се 
отчитат по приходен подпараграф 24-04 “Нетни приходи от продажба на услуги, 
стоки и продукция” по Единната бюджетна класификация за 2003 г. със знак (+). 
 

 26. Във връзка с т. 110 от ДДС № 01 от 23.06.2003 г. следва да се има 
предвид, че разходите за осигурителни вноски върху средствата за СБКО следва 
да се отчитат както по параграф 03-00 “Осигурителни вноски от работодатели 
за ДОО”, така и по параграфи 05-00 “Здравно-осигурителни вноски от 
работодателя”, 06-00 “Други здравно-осигурителни вноски “ и 07-00 “Вноски за 
допълнително задължително осигуряване”. 
 

 27. Обръщаме внимание, че заплатите на лицата /персонал/, работещи в 
сферата на социалните дейности /стол, бюфет, почивна станция и пр./ на бюд-
жетното предприятие, следва да се отчитат за щатния персонал по разходен 
параграф 01-00 “Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 
служебни правоотношения”, а за нещатния  – по подпараграф 02-01 “За неща-
тен персонал, нает по трудови правоотношения”. 
 По разходен подпараграф 02-05 “Изплатени суми от СБКО на 
персонала с характер на възнаграждения” се отчитат предоставените директно 
на персонала парични суми за сметка на СБКО, които са с характер на 
възнаграждение,  а по подпараграф 10-91 “Други разходи за СБКО”  се отчитат 
всички останали случаи на изплатени средства за СБКО, като извършени 
разходи за медицинско, стоматологично, почивно, столово и др. обслужване на 
персонала,  в съответствие с чл. 293 от Кодекса на труда и чл. 8 на ПМС № 16 от 
2003 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г.  
 

 28. Всички първостепенни разпоредители с бюджетни кредити изгот-
вят и представят общо за системата си информация за числеността и средства-
та за възнаграждения на нещатния персонал, нает по трудови правоотношения  в 
изпълнение на програми за временна заетост, за броя и  средствата за  възнаг-
раждения на лицата по извънтрудови правоотношения, както и броя на изплате-
ните обезщетения на различни основания, отчетени по параграф 02-00 “Други 
възнаграждения и плащания за персонала”. 
 

 29. Напомняме, че при изготвянето на отчетите за касовото изпълнение 
на бюджета от страна на първостепенния разпоредител следва да бъдат извър-
шени и включени за 2003 г. операциите по т. 59 от писмо на МФ ДДС № 
01/2003 г. Ако са налице съответните предпоставки и обстоятелства, се извърш-
ват за 2003 г. и операциите и по т. 57.7 и 58 от ДДС № 01/2003 г. (без тези по 
т.т. 57.7.5 и 58.5 от ДДС № 01/2003 г.). 
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 30. МОН и МО следва да извършат и включат в касовия  си  отчет за 
2003 г. регламентираните с т. 73.2 и 74 от ДДС № 01/2003 г. отчетни операции 
(без тези по т. 73.2.3. от ДДС № 01/2003 г.) по прилагането на § 25, ал. 16 от 
ЗДБРБ за 2003 г. След извършването на тези операции МОН и МО извършват 
операциите по т.т. 58 и 59 от ДДС 01/2003 г. 
 31. Освен посочените в т. 29 операции (без тези по т. 58 от ДДС № 
01/2003 г.), ДВУ, БАН и ДВВУ следва да извършат и включат в касовия отчет 
за 2003 г. и регламентираните с т. 73.1 от ДДС № 01/2003 г. отчетни операции 
по прилагането на § 25, ал. 16 от ЗДБРБ за 2003 г. (без тези по т. 73.1.7. от ДДС 
№ 01/2003 г.). 
 
 ІІ. Разшифровка  на § 69-05 от ЕБК 
 

 32. За целите на годишното преразчитане между централния бюджет и 
НОИ за вноските за ДОО и Учителския пенсионен фонд (УПФ) и осигуряването 
на необходимата информация за периода 01.07.-31.12.2003 г. съобразно класи-
фикацията на НОИ, бюджетните предприятия (без НОИ, НЗОК и общините) 
изготвят Справка за отчетените суми § 69-05 от ЕБК по приложения образец. 
 

 33. Макетът на справката ще бъде предоставен на електронен носител 
(файл XLS формат)от МФ-дирекция “Държавно съкровище” на първостепен-
ните разпоредители с бюджетни кредити, които следва да ги предоставят на 
подведомствените си разпоредители. 
 

 34. Всеки първостепенен разпоредител следва да обобщи данните по тази 
справка за всички свои подведомствени разпоредители и изготви една обобщена 
справка за отчетените суми по § 69-05 от ЕБК. МОН и МО изготвят на хартиен 
и технически носител една обобщена справка за подведомствените им разпоре-
дители, които са част от техния бюджет, и отделна обобщена справка за ДВУ и 
БАН, съответно за ДВВУ. 
 

 35. Хартиения носител се прилага към всеки екземпляр на съответния от-
чет за касовото изпълнение на бюджета, който подлежи на представяне в 
Сметната палата, а файлът на справката се записва на техническите носители – 
дискети с отчета за касовото изпълнение, представяни в Сметната палата. В 
допълнение към това, файловете с обобщените справки се изпращат от първо-
степенните разпоредители и на следните e-mail на МФ: 

n.pavlov@minfin.bg ; 
v.kaneva@minfin.bg . 

 На горепосочените e-mail МОН и МО изпращат два файла – на единия е 
обобщената справка за подведомствените им разпоредители, които са част от 
техния бюджет, а на другия файл – обобщената справка за финансираните от тях 
ДВУ и БАН, съответно ДВВУ. 
 

 36. Справката за отчетените суми § 69-05 от ЕБК се представя от пър-
востепенните разпоредители на технически и хартиен носител заедно с отчетите 
за касовото изпълнение. Министерският съвет, МОН, МО, МВР, МФ, МЗГ, 
МТСП, МРРБ, Министерството на здравеопазването, Министерството на 
културата и Висшия съдебен съвет представят в Сметната палата справката до 
пет работни дни след представянето на съответните им отчети за касовото 
изпълнение. 
 

 37. МФ обобщава всички справки на първостепенните разпоредители, ка-
то изготвя сборна справка, която предоставя на НОИ. 
 

mailto:n.pavlov@minfin.bg
mailto:v.kaneva@minfin.bg
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 ІІІ. Специфични разпоредби за изготвянето на касовите отчети 
         на НОИ и НЗОК 
 
 38. Представяните по реда на т. 14 отчети на НОИ и НЗОК включват 
предоставяната въз основа на обобщените от МФ месечни касови отчети инфор-
мация за осигурителните вноски на бюджетните предприятия (без НОИ, НЗОК и 
общините). 
 

 39. След обработката и обобщаването на годишните отчети за касовото 
изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и справките за 
отчетените суми по § 69-05, МФ предоставя на НОИ и НЗОК информация за 
окончателните суми, отчетени по §§ 69-05, 69-06 и 69-07. 
 

 40. НОИ и НЗОК, въз основа на предоставената по реда на т. 39 инфор-
мация, извършват съответните счетоводни записвания съгласно т. 79.2.1 от 
ДДС № 01/2003 г. и изготвят окончателния си отчет, който в рамките на три 
работни дни от получаването на информацията от МФ, предоставят на Сметна-
та палата и МФ на технически и хартиен носител. 
 

 41. След гореизложените процедури и установяването на разликите меж-
ду начислените суми за осигурителните вноски на бюджетните предприятия 
(без НОИ, НЗОК и общините) и текущо преведените през 2003 г. суми от цент-
ралния бюджет се извършва преразчитане. 
 

∗   ∗   ∗ 
 

 При неспазване на настоящите указания в т.ч. и сроковете, както и 
по предложение на Сметната палата, министърът на финансите преустано-
вява трансфера на субсидията за съответния държавен орган или бюджетно 
предприятие, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за устрой-
ството на държавния бюджет. 
 
 П р и л о ж е н и е :  съгласно текста. 
 
 
 
 
 
 
 
     ЗАМ . МИНИСТЪР : 
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                                     УКАЗАНИЯ    ЗА    ПОПЪЛВАНЕ   НА   ФАЙЛА

1. Файлът, който ще се представя в МФ и Сметната палата от първостепенния разпоредител
да бъде наименован по следния начин:
 - SPRAVKA-69-05-2003-xxx.xls (в хххх се попълва кода на първостепенния разпоредител);
 - Обобщените от МОН справки на ДВУ и БАН се представят на отделни файлове, 
    които се наименоват: SPRAVKA-69-05-2003-1780-DVU.xls (за ДВУ) и 
                                         SPRAVKA-69-05-2003-1790-BAN.xls (за БАН);
 - Обобщените от МО справки на военните  ДВУ и ВА "Г. С. Раковски" се предста-
    вят на отделен файл, който се наименова: SPRAVKA-69-05-2003-1280-DVU.xls .
 - Справката на Националния фонд  се представя от дирекция "Национален
    фонд" към МФ на файл с име: SPRAVKA-69-05-2003-9817-NF.xls.

2. Таблицата е защитена и информация може да се нанася само в определени полета.
3. Не следва да се правят опити за изтриване или вмъкване на редове, колони и отделни таблици.
4. Не следва да се правят опити за промяна на наименованието на таблицата.
5. Не следва да се правят опити за промяна на формата на данните.
6. Защрихованите в сиво полета със знак "х" означават, че за тях не може да има данни.
7. Полетата за ръчно въвеждане на суми във всички таблици се попълват в лева без  стотинки .
8. В полетата за ръчно въвеждане на суми се попълват само числа. Не следва да се вписват буквени

или други символни означения.
9. В маркираното в жълто поле код по ЕБК  се въвежда кодът по ЕБК на първостепенния разпоредител.

В обобщената справка на МОН за ДВУ  се въвежда код 1780, за справката на БАН  - код 1790,
а в обобщената справка на МО за военните ДВУ  - код 1280.

10. Посочените в колона "§§ на НОИ" (колона "L" на таблицата) позиции са параграфите по класификаци-
ята на НОИ, по които се попълват платежните документи за внасяне на осигурителни вноски

11. Следва да се има предвид, че в справката се попълват сумите по § 69-05 , отчетени общо  по бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове . Не следва да се изготвят  и представят в МФ и Сметната палата
отделни  справки за бюджета, нито отделни  справки за извънбюджетните сметки и фондове.

12. Общата сума по справката - (ред 53, колона "O" на таблицата) следва  да се равнява
на общия размер  на отчетените суми по § 69-05 в годишните отчети Б-3 и ИБСФ-3:

1. сума по § 69-05, в отчета за бюджета за 2003 г.  - формуляр Б-3
2. сума по § 69-05, посочена в отчета за извънбюдж. с/ки за 2003 г. - формуляр ИБСФ-3

= 3. Обща сума по справката (ред 53, колона "O" на таблицата)
13. Министерството на младежта и спорта  (ММС) включва в справката освен данните за § 69-05, посочени

в годишните му огчети Б-3 и ИБСФ-3, но и сумите по § 69-05 от сметката по чл. 59б, ал. 1 от ЗФВС.
14. Попълненият от първостепенния разпоредител файл се на следните e-mail  на МФ:

n.pavlov@minfin.bg 
v.kaneva@minfin.bg

(+)



БЮДЖЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ             КОД ПО ЕБК

§§ на  
НОИ

За сметка на 
осигурителя

За сметка на 
осигурените 

лица
ОБЩО

    І. Държавно обществено осигуряване (ДОО): х х х 0 0 0
1. Вноски за работници и служители ТРЕТА  категория труд; за учителите - родени преди  1960 § 08-01-01 0
2. Вноски за  работници и служители ТРЕТА  категория труд; за учителите - родени след  1959 § 08-01-31 0
3. Вноски  за работници и служители ПЪРВА и ВТОРА  к-ия труд - родени преди  1960 § 08-01-02 0
4. Вноски за  работници и служители ПЪРВА и ВТОРА  категория труд  - родени след  1959 § 08-01-32 0
5. Вноски за държавни служители - ТРЕТА  категория труд - родени преди  1960 § 08-01-14 0
6. Вноски за  държавни служители  - ТРЕТА  категория труд - родени след  1959 § 08-01-44 0
7. Вноски за държавни служители - ПЪРВА и ВТОРА  категория труд - родени преди  1960 § 08-01-05 0
8. Вноски за  държавни служители  - ПЪРВА и ВТОРА  категория труд - родени след  1959 § 08-01-35 0
9. Вноски за съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт  - родени преди  1960 § 08-01-09 0

10. Вноски за  съдии, прокурори и съдебни служители по Закона за съдебната власт   - родени след  1959 § 08-01-39 0
11. Вноски за следователи по Закона за съдебната власт  - родени преди  1960 § 08-01-15 0
12. Вноски за следователи по Закона за съдебната власт   - родени след  1959 § 08-01-45 0
13. Вноски за работници и служители по програми от социални помощи към заетост  - родени преди  1960 § 08-01-27 0
14. Вноски за работници и служители по програми от социални помощи към заетост   - родени след  1959 § 08-01-57 0

15. § 08-01-08 0

16. § 08-01-38 0

17. § 08-01-10 0

18. § 08-01-40 0

19. § 08-01-04 0

20. § 08-01-34 0

21. § 08-01-16 0

22. § 08-01-46 0

23. § 08-01-12 x 0

24. § 08-01-42 x 0

25. § 08-01-24 x 0

26. § 08-01-54 x 0

25. § 08-01-17 0

26. § 08-01-47 0

27. Вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи - родени преди  1960 § 08-01-29 0
28. Вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи - родени след  1959 § 08-01-59 0

29. § 08-01-03 0

30. § 08-01-06 x 0

31. § 08-01-07 0
32. § 08-05-00 0
33. § 28-02-02 x 0
ІІ. Учителски пенсионен фонд (УПФ): х х х 0 0 0
34. § 08-10-08 x 0
35. § 28-02-03 x 0

 ІІІ. Всичко  отчетени суми по § 69-05 по бюджета и извънбюдж. сметки и фондове х х х 0 0 0
                                                   Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

              Дата :       Първи подпис и печат:             Втори подпис :

Вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА  категория труд, не 
са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради 
уволнение, което е признато за незаконно; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, 
които не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  - родени преди  1960
Вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА  категория труд, не 
са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради 
уволнение, признато за незаконно; за трудоустроени лица или бременни работнички и слутелки, които не 
работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя   - родени след  1959

Осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд
Лихви по просрочени вноски за УПФ   (само  за случаите по т.т. 89.6 - 89.8 от ДДС № 01/2003 г.)

Вноски за фонд "Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА  категория труд върху  обезщетенията за оставане без 
работа по Закона за държавния служител  - родени преди  1960
Вноски за фонд "Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА  категория труд върху  обезщетенията за оставане без 
работа по Закона за държавния служител - родени след  1959

Вноски за  за кадровите военнослужещи  по ЗОВС на РБ, за служителите в Националната разузнавателна 
служба, за държавните служители – офицери, сержанти и граждански лица от МВР, офицерите и сержан-
тите от Националната следствена служба, от Специалната куриерска служба на МТС, държавните 
служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за изпълнение на наказанията

Лихви по просрочени вноски за ДОО   (само  за случаите по т.т. 89.6- 89.8 от ДДС № 01/2003 г.)

Осигурителни вноски за лица, осигурени само  за трудова злополука и професионална болест за периоди 
преди 1 януари 2002 г.

Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г.

Вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г.

Вноски за фонд "Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА  категория труд върху обезщетенията за оставане без 
работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование - родени преди  1960

Вноски за фонд "Пенсии” за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА  категория труд върху обезщетенията за оставане без 
работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование - родени след  1959
Вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА  категория труд, не са ра-
ботили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради увол-нение, 
което е признато за незаконно; за трудоустроени лица или бременни работнички и служителки, които не 
работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  - родени преди  1960
Вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА  категория труд, не са ра-
ботили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради увол-нение, 
което е признато за незаконно ; за трудоустроени лица или бременни ра-ботнички и служителки, които не 
работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от осигурителя  - родени след  1959

Вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно 
признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения /от възложители и осигурени лица / - родени 
преди  1960
Вноски за фонд "Пенсии” върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно 
признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения /от възложители и осигурени лица / - родени 
след  1959
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и 
бременност и раждане /от осигурители/ - родени преди  1960
Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и 
бременност и раждане /от осигурители/ - родени след  1959

СПРАВКА  за отчетените суми по § 69-05  от ЕБК за периода 01.07 - 31.12.2003 г.             
по бюджета и извънбюджетнните сметки и фондове (в лева)

Вноски за фонд “Пенсии“ за осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова 
злополука и професионална болест /от осигурители и осигурени лица / - родени преди  1960
Вноски за фонд “Пенсии“ за осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова 
злополука и професионална болест /от осигурители и осигурени лица / - родени след  1959
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