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О т н о с н о: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предрия- 
  тия за 2003 г., отчитане на определени операции през 2004 г. 
  и промени в Сметкоплана на бюджетните предприятия
 
 С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за 
годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2003 г., съг-
ласно § 50, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 
2004 г. (ЗДБРБ за 2004 г.) и представянето на оборотните ведомости и друга от-
четна информация за консолидиране в Министерството на финансите във връзка 
с чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството. В указанията се третират и някои 
въпроси по отчитането за 2004 г., както и промени в Сметкоплана на бюджетни-
те предприятия. 
 
 I. Процедури преди изготвяне на оборотните ведомости
 

 1. Напомняме, че текущо през 2003 г. не следва да са извършвани про-
цедури по приключване на приходните и разходните сметки от раздели 6 и 7 със 
сметките от групи 11, 12 и 13 на Сметкоплана на бюджетните предприятия 
(СБП). В случай, че това е направено, тези операции не следва да се вземат 
предвид при изготвянето на оборотната ведомост, която ще се представя чрез 
първостепенния разпоредител в МФ и Сметната палата. 
 

 2. При изготвянето на сборната оборотна ведомост, която подлежи на 
представяне в МФ и Сметната палата, следва да са осчетоводени всички разходи 
и приходи, отнасящи се за 2003 г. В тази връзка, за тяхното осчетоводяване да 
се ползват разпоредбите на т. 2 от БДС № 05/2002 г. (писмото на МФ за годиш-
ното счетоводно приключване за 2001 г.) 
 

 3. Подлежат на начисляване като разходи и задължения неизплатените 
помощи и обезщетенията за домакинства, отнасящи се за 2003 г. Аналогично, 
неизплатените обезщетения и помощи за безработица, отнасящи се за 2003 г. 
следва да бъдат начислени като разходи и задължения на НОИ (на Държавното 
обществено осигуряване). 
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 4. Напомняме, че редът и начинът за отчитане на разходите и приходите 
от стопанска дейност по смисъла на Закона за корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО) е регламентиран в т. 56 от БДС № 05/2002 г., съгласно който 
тези суми следва да са начислени по сметките от раздел 6 и 7, като едновремен-
но с това, те подлежат на отразяване и по задбалансовите сметки 9931 и 9939. 
 

 5. Разходите за провизии за персонал се начисляват по реда на НСС 19 
като се дебитира сметка 6047 срещу кредитиране на сметка 4230. При начис-
ляването на тези разходи да се имат предвид указанията, дадени в т. 5 от БДС 
№ 05/2002 г. и следното: 
  

 - очакван брой дни и персонал – оценка на очаквания брой дни (а не 
пълния брой дни!) на натрупващите се отпуски (независимо за коя година се 
отнасят) и брой на лицата, които ще ги ползват през 2004 г. (виж т. 3.3.3 от 
НСС 19, валиден от 2002 г.). 
 – размер и структура на провизиите за персонал – подлежащата на на-
числяване сума включва два компонента: очаквани разходи за отпуските и 
припадащите се върху тях вноски за ДОО, допълнително задължително оси-
гуряване и здравно осигуряване за сметка на работодателя (бюджетното пред-
приятие) на база на размерите и съотношенията, приложими през 2004 г. съ-
гласно Закона за бюджета на ДОО за 2004 г. За сумата на припадащите се вно-
ски се съставя същата счетоводна статия (Дт с-ка 6047/Кт с-ка 4230). 
 

 6. Във връзка с т. 13 от Заповед № 504/2002 г. приходите от данъци, ми-
та и такси с данъчен характер се отчитат на касова основа. Приходите от осигу-
рителни вноски се отчитат също на касова основа, модифицирана с ефекта от 
начислените вземания по начети. 
 

 7. НОИ предоставя на НЗОК с писмо информация за дължимите към 
31.12.2003 г. начислени вземания по начети за здравно-осигурителни вноски за 
2003 г. С посочената в писмото сума НЗОК съставя счетоводната статия Д-т с-
ка 4301 / К-т с-ка 7012 и я отразява в оборотната си ведомост за 2003 г. 
 

 8. В баланса на реда “3. Прираст/намаление в нетните активи за пе-
риода” (шифър 0403) в съответните колони за начален баланс (данните за 
предходната година) следва да фигурира сумата, представляваща разлика между 
салдата на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12.2002 г. преди приключвателните 
операции (т.е. сумата, фигурираща в баланса за 2002 г. в тази позиция – шифър 
0403 в съответните колони за краен баланс). Аналогично, в съответните коло-
ни за начален баланс на позициите – шифри 0401 и 0402 следва да фигурират 
салдата на сметките от гр. 10 (за шифър 0401) и гр. 11 (за шифър 0402) към 
31.12.2002 г. преди приключвателните операции за 2002 г. 
 

 9. Във връзка с възникнали в края на 2003 г. случаи на преводи на път 
(преводи в процес на сетълмент) между сметки в системата на първостепенния 
разпоредител (включително и преводи между банкови сметки/БИН 7311 хх 000-
х и 7304 00 000-2) се ползват сметки от подгрупа 508. За 2003 г. сметки 508 се 
дебитират, а през 2004 г. се кредитират (срещу дебитиране на сметки от под-
групи 500 или 501). 
 

 10. Напомняме, че реализираните курсови разлики от операции с финан-
сови активи и валута се отчитат по съответните сметки от подгрупи 738 и 739. 
Сметките от гр. 78 се ползват за отчитането на преоценки на наличности на съ-
ответните активи и пасиви към дадена счетоводна дата. 
 

 11. На база на начислените балансови вземания и задължения да се 
отразят просрочените суми по задбалансови сметки от подгрупи 991 и 992 по 
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отчетната им стойност към 31.12.2003 г., без да се взема предвид свързаните с 
тях корективи (провизии за вземания и др.) и без да се сторнират начислените 
суми по балансовите сметки за тези вземания и задължения. При отразяването 
на просрочените вземания и задължения да се има предвид и изложеното в т. 
111 от Ръководството по прилагане на сметкоплана на бюджетните 
предприятия (Ръководството), публикувано в изданието на МФ – списание 
“Бюджетът” – бр. 3/2001 г. По задбалансовите сметки от подгрупи 995 и 996 
се отразява сумата на вноса и износа на активи и услуги (виж т. 112 от 
Ръководството). 
 

 12. Напомняме, че редът, начинът и избор на вариант за периодично 
приключване на сметки 4500 е посочен в т. 12 от БДС № 05/2002 г. 
 

 13. Отчитането текущо през годината на операциите по сметките от гр. 
65 е регламентирано в т.т. 59 и 60 от БДС № 05/2002 г. Към 31.12.2003 г. 
сметки 6501, 6502, 6503 и 6507 следва да имат кредитно салдо преди приключ-
ването на сметките от раздел 6 и 7. Това състояние на тези сметки се посочва в 
оборотната ведомост за 2003 г., подлежаща на представяне в МФ. Останалите 
сметки от група 65 – 6504, 6506 и 6508 се посочват в оборотната ведомост за 
2003 г., подлежаща на представяне в МФ, със сумата на натрупаните през годи-
ната дебитни и кредитни обороти. 
 

 14. Съгласно т.т. 10 и 14 от Заповед № 504/2002 г. на министъра на 
финансите, данните за операциите и наличностите на централния бюджет за 
2003 г. се изготвят на касова основа и се представят само отчети за касовото 
изпълнение на централния бюджет. В тази връзка, възникващите за сметка на 
централния бюджет публични и частни държавни вземания, в резултат на дей-
ността на Агенцията за приватизация и другите органи по приватизация, Аген-
цията за следприватизационен контрол, Агенцията за държавни вземания, Глав-
на данъчна дирекция, Агенция “Митници”, не се включват в отчетните данни на 
начислена основа за тези бюджетни организации. До преминаването към 
отчитане на начислена основа на операциите и наличностите на централния 
бюджет, регистрирането на тези данни от тези бюджетни организации може да 
се извършва по извънсчетоводен път или чрез задбалансово отчитане. Подлежат 
на отчитане от тези организации разчетите им с централния бюджет по повод на 
събрани по техни банкови сметки в негова полза парични средства, като за 
целта се ползва сметка 4671, както и придобитите от тях конфискувани или по 
друг принудителен ред активи и операциите с тях в полза на държавата. 
 
 II. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно
      чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството 
 

 15. За целите на консолидиране в МФ на счетоводната информация за 
активите, пасивите, приходите и разходите на бюджетните предприятия съглас-
но чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството следва да се изготвят оборотни ве-
домости поотделно за трите отчетни групи (стопански области) с данни за 
състоянието по счетоводните сметки преди операциите по приключването съ-
гласно раздел III. Данните в оборотните ведомости се представят на ниво син-
тетични счетоводни сметки (сметките с четириразряден номер) 
 

 16. Процесът на обобщаване на отчетните данни се извършва освен на 
йерархично и организационно ниво (от нисшестоящи разпоредители към висше-
стоящи и първостепенни разпоредители), но и по отделни отчетни групи (сто-
пански области). В тази връзка, оборотните ведомости и изискваната информа-
ция по  т. 22  на  подведомствените разпоредители  се  обобщават от  съответния 
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 висшестоящ разпоредител. Първостепенният разпоредител обобщава оборотни-
те ведомости за цялата си система и изготвя сборна оборотна ведомост. 
 

 17. Обхватът на обобщаване на данните се ограничава само до отчетните 
данни на бюджетните предприятия, така както са дефинирани в § 1, т. 1 от 
Закона за счетоводството. Не подлежат на обобщаване отчетите на контро-
лираните от държавата/общината предприятия и търговски дружества. 
 

 18. Извън обхвата на обобщаване остават и отчетите на субсидираните 
от държавата/общината търговски дружества, предприятия, нестопански 
организации, фондации и други подобни институции. 
 

 19. Отчетните данни за 2003 г. на държавните висши училища (ДВУ) и 
БАН се обобщават и представят от Министерството на образованието и 
науката (МОН) отделно от данните на включените в бюджета на МОН разпоре-
ители, аналогично на обобщаването на касовите отчети на ДВУ и БАН. д  

 20. По реда на т. 19 се процедира от Министерството на отбраната 
(МО) по отношение на отчетните данни за 2003 г. на държавните висши воен-
ни училища (ДВВУ). 
 

 21. Отчетните данни за 2003 г. за приходите, разходите, активите и паси-
вите на Националния фонд към Министерството на финансите се обобщават и 
представят, аналогично на периодичните и годишните касови отчети. В тази 
връзка, тези счетоводни данни не следва да фигурират в консолидираните обо-
ротни ведомости на съответните разпоредители, а да се обобщават от Дирекция 
“Национален фонд” към Министерството на финансите, която представя дан-
ните на МФ – дирекция “Държавно съкровище” и Сметната палата. 
 

 22. Освен сборните оборотни ведомости, за 2003 г. подлежат на изготвяне 
и представяне в МФ по реда на чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството: 
 22.1. Информация за структурата на себестойността на дейностите, отчи-
тани по сметки от група 65 - изготвя се по отделни отчетни групи (стопански 
области). Следва да се има предвид, че това не е справка за кореспонденция 
между сметки от гр. 60 и 65. Напомняме, че съгласно т.т. 58, 59 и 60 от БДС 
№ 05/2002 г. не се допуска кореспонденция между сметките от гр. 60 и гр. 65. 
 22.2. За целите на представянето на данните за вземанията и задълже-
нията в баланса, на електронния носител по т. 23 се попълва и справка за про-
визии и корективи на определени вземания и задължения. 
 22.3. За целите на представянето на данните за начален баланс на еле-
ментите на Раздел А “Капитал в бюджетните предприятия” от пасива на 
баланса, на електронния носител по т. 23 се попълват данни за салдата по смет-
ки от гр. 10 и 11 и нетното салдо на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12.2002 г. 
преди приключвателните операции за 2002 г. 
 

 23. Първостепенните разпоредители изготвят сборните оборотни ведо-
мости и справките по т. 22 по определена от МФ – дирекция “Държавно съкро-
вище” форма, на електронен носител (файл - XLS формат). Файлът може да се 
получи от първостепенния разпоредител от съответната дирекция в МФ, отгова-
ряща за финансирането му, след представяне на дискета или по негов e-mail. 
 

 24. Напомняме, че на основание на § 50, ал. 1 от ЗДБРБ за 2004 г. за го-
дишните финансови отчети за 2003 г.  на  бюджетните  предприятия  се  прилага 
формата и съдържанието на годишния финансов отчет, определени със Заповед 
№ 81/29.01.2002 г. на министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 13 от 2002 г.). 
Сборният баланс е включен в електронния носител по т. 23. Изготвянето и пред-
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ставянето на информацията по реда на този раздел и раздел IV не отменят за-
дължението на бюджетните предприятия да изготвят и представят съответните 
 статистически формуляри в рамките на регламентирания със Закона за ста-
тистиката ред и срок. 
 

 25. Първостепенният разпоредител организира процеса по обобщаването 
на отчетната информация по този раздел на подведомствените си разпореди-
тели. В хода на обобщаването на счетоводните данни може да се ползва форма-
та по т. 23, или да се определи друг ред и форма, в зависимост от броя и струк-
турата на подведомствените разпоредители, софтуерна и хардуерна осигуреност 
и други фактори, влияещи върху процеса на обобщаване на счетоводните данни. 
При всички случаи необходимите данни следва да се осигурят на първостепен-
ния разпоредител за изготвянето от него на изискваната счетоводна информа-
ция, както и за спазването на изискванията на т.т. 44 и 45 за съхраняването на 
информацията на електронен носител (файла по т. 23). 
 
 III. Годишно приключване на счетоводните сметки
 

 26. Приключването на сметките по този раздел се извършва от бюджет-
ното предприятие след като е осигурена информацията за изготвяне на оборот-
ната ведомост и справките по раздел II. 
 

 27. Сметки от раздел 6 се приключват както следва: 
 

 27.1. Групи 60, 61, 62 и 64, както и сметки 6501, 6502, 6503 и 6507, в за-
висимост от това, в коя отчетна група се водят, се приключват както следва: 
 

     - със с/ка 1201 – за тези сметки, водени в отчетна група “Бюджети”; 
 

     - със с/ка 1202 – за тези сметки, водени в отчетна група “ИБСФ”; 
 

     - със с/ка 1209 – за тези сметки, водени в отчетна група“Други сметки 
                   и дейности” ДСД”); 
 

 27.2. Сметките от група 65 - 6504, 6506 и 6508 при извършването на про-
цедурите по приключването, следва да са с равни дебитни и кредитни обороти и 
нулеви салда (виж. т. 13). 
 

 27.3. Групи 67 и 69 се приключват и в трите отчетни групи (стопански  
 

области) със сметка 1309. 
 

 

 28. Сметки от раздел 7 се приключват както следва: 
 

 28.1. Групи 70, 71, 72, 73, 74 и 75, в зависимост от това, в коя отчетна 
група (стопанска област) се водят, се приключват както следва: 
 

     - със с/ка 1201 – за тези сметки, водени в отчетна група “Бюджети”; 
 

     - със с/ка 1202 – за тези сметки, водени в отчетна група “ИБСФ”; 
 

     - със с/ка 1209 – за тези сметки, водени в отчетна група “ДСД”; 
 

 28.2. Група 76 се приключва и в трите отчетни групи със сметка 1309; 
 

 28.3. Група 78 се приключва и в трите отчетни групи със сметка 1301; 
 

 28.4. група 79 се приключва и в трите отчетни групи  със сметка 1309. 
 

 

 29. Задбалансовите сметки от подгрупа 993 се приключват както следва: 
 

 29.1. сметка 9931 – със сметка 9981; 
 

 29.2. сметка 9939 – със сметка 9989. 
 

 

 30. Задбалансовите сметки от подгрупа 995 се приключват със сметка 
9981, а тези от подгрупа 996 - със сметка 9989. 
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 31. След извършване на горепосочените процедури по приключване на 
сметките от раздели 6 и 7, подгрупи 993, 995 и 996, сумите по сметки от група 
12 се приключват както следва: 
 

 31.1. с/ка 1201 се приключва със с/ка 1101; 
 
 
 

 31.2. с/ка 1202 се приключва със с/ка 1102; 
 

 31.3. с/ка 1209 се приключва със с/ка 1108. 
 

 

 32. Сметките от група 13 се приключват със сметка 1109. 
 

 33. Когато са закрити извънбюджетни сметки и фондове, или са зак-
рити или изведени подведомствени разпоредители от системата на даден 
първостепенен разпоредител, след приключвателните операции по т.т. 27 - 32 
в отчетността за такива сметки и бюджетни предприятия в съответната отчетна 
група ще фигурират само салдата по сметки от гр. 10 и 11, като сбора от тези 
салда (нетното салдо) следва да е равен на нула. 
 В тази връзка, при наличието на такива случаи  и след операциите по 
т.т. 27 - 32, следва да се вземат за съответната отчетна група и допълнителни 
счетоводни статии за приключването на сметки от гр. 10 с тези от гр. 11, 
при което тези сметки се зануляват. 
 

 34. Операциите по т.т. 27 - 33 се извършват за отчетната 2003 г. Смет-
ките от групи 12, 13 и раздел 6 и 7, както и задбалансовите сметки от подгрупи 
993, 995 и 996, след извършването на операциите по този раздел, се откриват за 
2004 г. с нулеви салда. 
 
 ІV. Ред и срокове за представяне на сборните оборотни ведомости 
                   и информацията по раздел II в МФ и Сметната палата 
 

 35. Сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II от нас-
тоящето писмо подлежат на представяне от първостепенните разпоредители в 
следните срокове: 
 35.1. до 31.03.2004 г. – Администрацията на президента, Конституцион-
ния съд, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба, 
Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобще-
нията, Съвета за електронни медии, Държавната комисия за енергийно регу-
лиране, Агенцията за ядрено регулиране, Комисията за финансов надзор и Дър-
жавната комисия по сигурността на информацията. 
 

 35.2. в сроковете на представяне на отчетите за касовото изпълне-
ние на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за първото три-
месечие на 2004 г. – другите първостепенни разпоредители – Народното събра-
ние, Министерски съвет, министерствата и ведомствата (без тези по т.т. 35.3 и 
35.4), Сметната палата, НЗОК, БНТ, БНР. 
 

 35.3. седем работни дни след срока по т. 35.2 – Министерството на фи-
нансите (включително и дирекция “Национален фонд”), Министерството на вът-
решните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройство-
то, Министерството на икономиката, НОИ, общините без Столична община. 
 

 35.4. пет работни дни след срока по т. 35.3 – Висшия съдебен съвет, 
Министерството на образованието и науката, Министерството на  земеделието 
игорите, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, 
Министерството на труда и социалната политика, Министерството на културата, 
Министерството на здравеопазването и Столична община. 
 

 35.5. При наличие на готовност, първостепенният разпоредител може да  
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представи и в по-ранен срок, по реда на този раздел, файла по т. 23 със сборната 
оборотна ведомост и информацията по раздел II, след предварително съгла-
суване на датата със Сметната палата. 
 

 35.6. Въз основа на сроковете по т.т. 35.1 – 35.5 съответният първостепе-
нен (висшестоящ) разпоредител организира изготвянето и обобщаването на ин-
формацията от подведомствените му разпоредители и структурни единици. 
 

 

 36. Сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II (попъл-
неният файл, предоставен от МФ по т. 23) подлежат на представяне от първосте-
пенните разпоредители само на технически носител (дискета). Файловете може 
да се представят в компресиран формат ARJ или WINZIP. 
 

 37. Министерствата и ведомствата, Висшия съдебен съвет, НОИ, НЗОК, 
БНТ и БНР, представят в Сметната палата в срока по т. 35 два броя дискети (по 
един за МФ и Сметната палата) със сборните оборотни ведомости и информаци-
ята по раздел II, като писмено се декларира, че файловете в двете дискети са с 
еднакво съдържание и данните в тях са идентични на тези от счетоводната сис-
тема. В допълнение към това, министерствата и ведомствата (без специалните 
ведомства – МО, МВР, НРС и НСО) изпращат файла и на МФ – дирекция “Дър-
жавно съкровище” на e-mail: 

d.dimcheva@minfin.bg ; 
m.teneva@minfin.bg . 

 

 38. Общините представят сборните оборотни ведомости и информацията 
по раздел II на две дискети: едната дискета се представя в сектора на съответ-
ното териториално поделение на Сметната палата в срока по т. 35, а втората 
дискета се изпраща или представя от тях в ИИЦ към “Информационно об-
служване” АД (адрес: София, ж.к. “Изгрев”, ул. “172” № 11) до два дни след 
представянето в Сметната палата, като с писмо се декларира пред Сметната 
палата и МФ (писмото за МФ също се представя в ИИЦ), че файловете в двете 
дискети са с еднакво съдържание и данните в тях са идентични на тези от счето-
водната система. Файлът за МФ може да се изпрати от общината и по e-mail: 

t.evtimova@is-bg.net . 
При изпращането на файла от общината по e-mail, горепосоченото писмо се из-
праща в МФ – дирекция “Държавно съкровище”, като в него допълнително се 
посочва датата на изпращането, e-mail на МФ, на който е изпратен и e-mail на 
общината, от който е изпратен. 
 

 39. Представеният по реда на т.т. 35 - 38 файл се наименува по следния 
начин: BALANCE-2003-xxxx.xls (в хххх се попълва кода на първостепенния 
разпоредител по ЕБК за 2003 г.) Данните в оборотната ведомост и справките 
по т. 22 се попълват във файла в лева (със стотинки). 
 

 40. Обобщените от МОН оборотни ведомости и информацията по раздел 
II на ДВУ и БАН се представят по реда на т.т. 35 - 37 на отделни файлове, които 
се наименоват BALANCE-2003-1780-DVU.xls (за отчетните данни на държав-
ните висши училища) и съответно BALANCE-2003-1790-BAN.xls (за отчетните 
данни на БАН). Аналогично, МО представя данните на ДВВУ на отделен файл, 
наименован BALANCE-2003-1280-DVVU.xls. Файловете по т. 23 с данните на 
отделните ДВУ се изпращат от МОН и МО в МФ и Сметната палата. 
 

 41. Сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II на Нацио-
налния фонд  се  представят  по  реда  на  т.т. 35 - 37  от  дирекция “Национален 
фонд” към МФ на файл с име BALANCE-2003-9817-NF.xls. 
 

 

mailto:d.dimcheva@minfin.bg
mailto:v.kaneva@minfin.bg
mailto:t.evtimova@is-bg.net
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 42. При представянето на файловете по реда и в сроковете на т.т. 35 - 41 в 
Сметната палата се представят на хартиен носител два екземпляра от сбор-
ният баланс на първостепенния разпоредител и приложението към годишния 
финансов отчет (елементите по т. 1.1 и 1.3 на Заповед № 81/29.01.2002 г. на 
министъра на финансите) за заверка, а един незаверен екземпляр в МФ от съот-
ветния първостепенен разпоредител. 
 

 43. В сборните баланси на МОН и МО не се включват отчетните данни 
по т. 40. Балансите и приложенията на БАН и ДВУ се представят от тях на 
хартиен носител в четири екземпляра в МОН (по един за МОН, МФ, Сметната 
палата и съответния разпоредител), а тези на ДВВУ – в МО, по реда на т. 35.6, 
като МОН и МО ги предоставят на Сметната палата. МОН и МО представят в 
Сметната палата три екземпляра за заверка и един незаверен екземпляр в МФ. 
 

 44. Всеки бюджетен разпоредител с подведомствени разпоредители след-
ва да разполага и съхранява при него поне в един екземпляр на хартиен носител 
финансовите отчети, а на електронен носител (файла по т. 23) - оборотните ве-
домости и справките по т. 22 на подведомствените му разпоредители или сбор-
ните оборотни ведомости, справки и финансови отчети, ако подведомствените 
разпоредители от своя страна имат подчинени структури на самостоятелен ба-
ланс и обособено счетоводство. 
 

 45. Файловете по т. 23 със сборните оборотни ведомости и информацията 
по раздел II на второстепенните разпоредители следва да се съхраняват и при 
съответните първостепенни разпоредители (отделен файл по т. 23 за всеки вто-
ростепенен разпоредител). Данните за училищата на МОН (без държавните вис-
ши училища) може да се съхраняват по реда на тази точка вместо в МОН в съот-
ветните регионални инспекторати по образованието. 
 

 46. При поискване, информацията по т.т. 44 и 45 се представя на елект-
ронен носител (файла по т. 23) на Сметната палата, Агенцията за държавен вът-
решен финансов контрол, МФ – дирекция “Държавно съкровище” и дирекциите, 
отговарящи за финансирането и бюджета на съответните първостепенни разпо-
редители, Националния статистически институт, както и на други оторизирани 
за това органи. При поискване от Сметната палата се представя и оборотна ведо-
мост след приключвателните операции по раздел III. 
 
 V. Промени от 2004 г. в Сметкоплана на бюджетните предприятия 
 

 47. Уведомяваме Ви, че на основание на чл. 5, ал. 2 от Закона за счето-
водството и във връзка с т. 6 от Заповед № 504/2002 г., със Заповед № ЗМФ – 
194/25.02.2003 г.) е утвърден актуализиран списък на сметките от Сметкоплана 
на бюджетните предприятия (СБП), които ще се прилагат от 2004 г. 
 

 48. Извършените промени в СБП са следните: 
 

 48.1. Сметка 6079 се пренаименова на сметка 6079 Разходи за придо-
биване на активи с художествена и историческа стойност и книги за библио-
теките. 
 

 48.2. В подгрупа 719 се създава нова сметка 7190 Отчисления за данък 
върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по 
ЗКПО. 
 

 48.3. В подгрупа 990 се създава нова сметка 9904 Книги в библиоте-
ките. 
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 VІ. Други указания за 2004 г. 
 

 49. През 2004 г. начислената по т. 5 сума се сторнира (черно сторно) 
изцяло и наведнъж, като се съставя следната статия: Дт с-ка 4230 / Кт с-ка 6048. 
 

 50. Начислените по т. 7 суми се сторнират от сметка 7012 през 2004 г. 
 

 51. Новосъздадената сметка 7190 се прилага от бюджетните предприя-
тия считано от 01.01.2004 г., във връзка с чл. 2в от Закона за корпоративното 
подоходно облагане. Сметката се дебитира с размера на начисления данък сре-
щу кредитиране на сметка 4512. В края на годината сметка 7190 се приключва 
по общия ред на приключване на сметките от гр. 71 съгласно т. 28.1. 
 

 52. Напомняме, че новосъздадения приходен § 37-02 от ЕБК за 2004 г. се 
използва само за отчитане на преведените суми на данъка върху приходите от 
бюджетните предприятия по сметките на данъчната администрация и евентуал-
но възстановени от данъчната администрация по сметката на бюджетното пред-
приятие суми от надвнесен данък. За разлика от приходен § 37-01, при отчита-
нето на получените брутни касови постъпления от стопанска дейност (про-
дажби на продукция, стоки, улсуги, наеми и др.) § 37-02 от ЕБК не се из-
ползва, т.е. приходен § 37-02 обичайно ще фигурира в отчетите за касовото из-
пълнение на бюджетните предприятия с отрицателна сума. 
 

 53. Считано от 01.01.2004 г. придобиването на книги за библиотеките 
се отчита на разход чрез използването на сметка 6079 и задбалансовото им за-
веждане по новосъздадената сметка 9904. В тази връзка, отчетените към 
31.12.2003 г. по балансови сметки книги в библиотеките, които до момента не са 
изписани на разход, да се изпишат на разход за 2004 г. чрез сметка 6990 и да се 
заведат задбалансово по сметка 9904. 
 

 54. През 2004 г. продължават да се прилагат сметките от подгрупа 993, 
по ред и начин, регламентиран в т. 56 от БДС № 05/2002 г. В сметките от под-
група 993 не следва да се отразяват сумите на данъка по чл. 2в от ЗКПО, както и 
суми от годишното преразчитане през 2004 г. на корпоративния данък за 2003 г. 
 

 55. Във връзка с т. 5 от Заповед № 504/2002 г. бюджетните предприятия 
при отчитането на техните активи, пасиви и операции следва да прилагат през 
2004 г. съответните разпоредби на Ръководството по прилагане на сметко-
плана на бюджетните предприятия, публикувано в изданието на МФ – спи-
сание “Бюджетът” – бр. 3/2001 г., при съобразяване с настъпилите промени в 
СБП от 2001 г. до сега и издадените от МФ – дирекция “Бюджет и държавно 
съкровище” (до 31.05.2003 г.) и дирекция “Държавно съкровище” (след 
31.05.2003 г.) писма и указания по отделни въпроси, свързани с отчетността на 
бюджетните предприятия. 
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