-1/1УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФАЙЛА
1. Файлът, който ще се представя в МФ от първостепенния разпоредител следва да бъде
наименован по следния начин:
- SPRAVKA-69-05-2004-xx-yyyy.xls , където в двата разряда xx се посочва месеца, към който
са изготвени данните, а yyyy представлява кода на първостепенния разпоредител съгласно ЕБК;
- Обобщените от МОН справки на ДВУ и БАН се представят на отделни файлове,
които се наименоват: SPRAVKA-69-05-2004-xx-1780-DVU.xls (за ДВУ) и
SPRAVKA-69-05-2004-xx-1790-BAN.xls (за БАН);
- Обобщените от МО справки на военните ДВУ и ВА "Г. С. Раковски" (ДВВУ) се представят на отделен файл, който се наименова: SPRAVKA-69-05-2004-xx-1280-DVU.xls;
- Справката на Националния фонд се представя от дирекция "Национален
фонд" към МФ на файл с име: SPRAVKA-69-05-2004-xx-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 ДВВУ - код 1280.
10. Посочените в колона "§§ на НОИ" (колона "M" на таблицата) позиции са параграфите по класификацията на НОИ, по които се попълват платежните документи за внасяне на осигурителни вноски
11. Справката се изготвя с натрупване от началото на годината.
12. 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.
13. Раздел ІІІ - позиции 45 и 46 се попълват само от първостепенния разпоредител, ДВУ, ДВВУ и БАН .
В Позиция 45 може да се въвеждат само положителни суми, а в позиция 46 - само отрицателни .
14. Позиция 45 се попълва в първата справка за годината и тази сума следва да бъде отчетена по § 69-05 и
включена в касовите отчети за първото тримесечие на 2004 г.
15. Позиция 46 се попълва само в справката и съответните касови отчети към 31.12.2004 г.
16. Общата сума по справката - (ред 58, колона "P" на таблицата) следва да се равнява
на отчетените суми по § 69-05 в:
А) разшифровката за § 69-00 към месечния касов отчет:
1. сума по § 69-05 - ред 49, колона "D" в разшифровката за съответния период на 2004 г.;
(+)
2. сума по § 69-05 - ред 49, колона "F" в разшифровката за съответния период на 2004 г.;
3. сума по § 69-05 - ред 49, колона "G" в разшифровката за съответния период на 2004 г.;
(+)
4. сума по § 69-05 - ред 49, колона "H" в разшифровката за съответния период на 2004 г.;
= 5. Обща сума по справката (ред 58, колона "P" на таблицата)
Б) в тримесечните касовие отчети Б-3 и ИБСФ-3:
1. сума по § 69-05, в отчета - формуляр Б-3 за съответния период на 2004 г.
(+)
2. сума по § 69-05, в отчета - формуляр ИБСФ-3 за съответния период на 2004 г.
= 3. Обща сума по справката (ред 58, колона "P" на таблицата)
т.е.
А) = Б) = Обща сума по справката (ред 58, колона "P" на таблицата).
17. Разлики в данните между справката и отчетените в месечните и тримесечните касови отчети суми
по § 69-05 са допустими, само когато произтичат от окръгления.
18. Попълненият от първостепенния разпоредител файл се изпраща на следните e-mail на МФ:
d.dimcheva@minfin.bg
m.teneva@minfin.bg

