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СМЕТНАТА ПАЛАТА 
 
 
  О т н о с н о: Единната бюджетна класификация за 2010 г.
 
 1. Приложено, изпращаме Ви Единната бюджетна класификация за 
2010 г., утвърдена в съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 8 от Закона за уст-
ройството на държавния бюджет (ЗУДБ), по която ще се извършва отчитането 
на операциите по касовото изпълнение на централния бюджет, бюджетите на 
държавните органи, Сметната палата, съдебната власт, общините, Националния 
осигурителен институт, Националната здравно-осигурителна каса, държавните 
висши училища, БАН, БНТ, БНР, извънбюджетните сметки и фондове, както и 
държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда. 
 

 2. Изменянето и допълването на Единната бюджетна класификация 
(ЕБК) се извършва само от Министерството на финансите. 
 

 3. По смисъла на чл.чл. 23, 34 и 35 от ЗУДБ елементите на бюджетната 
класификация са параграфи, групи и функции. Посочените аналитични позиции 
– подпараграфи и кодове на дейности към съответните параграфи, групи и 
функции се използват за консолидирането на информацията за касовите потоци 
на бюджетните предприятия, както и за целите на анализа и контрола. Анали-
тичните позиции са също задължителни за прилагане. 
 

 4. Считано от 01.01.2010 г. четириразрядните кодове на НАП и Агенция 
„Митници”, използвани за целите на банковото обслужване на сметките им за 
администрираните от тях приходи на централния бюджет и осигурителни вноски 
(банкови сметки 7301, 7315-7319) няма да са елемент на ЕБК, а ще се публикуват 
в съответните ежегодни съвместни указания на МФ и БНБ за банковото 
обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия.  
 
 П р и л о ж е н и е :  съгласно текста. 
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