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О т н о с н о: Промени от 2005 г.на кодовете в СЕБРА за субсидиите 
  от централния бюджет  за  общините
 
 С настоящето писмо се определят нови кодове за предоставяне на общата 
изравнителна субсидия и другите трансфери за местни дейности от централния 
бюджет за общините и се регламентират произтичащите от това промени в 
обслужването на плащанията в Системата за Електронни Бюджетни РАзплащания 
(СЕБРА) СЕБРА на субсидиите и трансферите от централния бюджет за общините. 
 
 I. Платежен код 444 ххх 010-х – структура и общи разпоредби
 

 1. Считано от 2005 г. предоставянето от централния бюджет за общини-
те на общата изравнителна субсидия и другите трансфери за местни дей-
ности ще се извършва чрез обособяването в СЕБРА на отделен десетразряден 
код за всяка община със следната структура номера: 

код за трансфери за местни дейности – 444 ххх 010-х. 
 

 3. Списъкът на десетразрядните кодове на общините за общата изравни-
телна субсидия и другите трансфери за местни дейности са посочени в колона 
(5) на Приложение № 1. Вторите три разряда на този код дефинират конкрет-
ната община, а последните три разряда, преди контролното число - 010 - вида на 
трансфера. 
 

 4. За всеки код 444 ххх 010-х МФ ще определя и залага в СЕБРА лимит в 
по общия ред на залагане на лимитите за субсидиите от централния бюджет за 
общините. Общините инициират бюджетни платежни нареждания (формуляр 
– образец 1092Р) при спазване от тяхна страна на специфичните изисквания и 
правила за този код съгласно раздел III. 
 

 5. Бюджетните платежни нареждания за усвояване на общата изравнител-
на субсидия и другите трансфери за местни дейности (трансферът за компенси-
ране на приходите от отменения пътен данък) следва да се инициират от общи-
ните чрез код 444 ххх 010-х срещу БАЕ код на МФ 990 3 444-8. 
 
 II. Обслужваща банка за плащанията на код 444 ххх 010-х
 

 6. Обслужването на плащанията в СЕБРА на код 444 ххх 010-х на дадена 
община се извършва от банковия клон, който обслужва плащанията в СЕБРА на 
общината – първостепенен разпоредител. 
 

 7. Обслужването на код 444 ххх 010-х се извършва от банковия клон, 
който обслужва сметките на съответната общината – първостепенен разпореди-
тел, при условие, че съответната банка има сключен договор с МФ за обслужва-
не на плащанията в СЕБРА и “транзитните сметки”. В случай, че обслужващата 
банка няма такъв сключен договор, за избора на обслужваща банка се прилага 
т. 10 от БДС № 10/2002 г. 
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 8. За банковото обслужване на плащанията по код 444 ххх 010-х се при-
лагат разпоредбите на раздели III и VII и т.т. 46 и 47 от БДС № 10/2002 г. 
 

 9. Последващи смени на банката, обслужваща плащанията на общината 
по код 444 ххх 010-х се извършват по реда, регламентиран в раздел VI от БДС 
№ 10/2002 г. 
 
 III. Технология на плащане и специфични правила  и  изисквания за 
        код 444 ххх 010-х 
 

 10. Предоставянето на общата изравнителна субсидия и другите тран-
сфери за местни дейности за съответната община се извършва чрез инициира-
нето от общината на бюджетно платежно нареждане чрез код 444 ххх 010-х. За 
този код важат общоприложимите процедури и правила в СЕБРА по определя-
нето на лимити, инициирането и начина на изготвяне и представяне на платеж-
ните документи и предоставянето на информация от обслужващата банка, посо-
чени в Приложение № 3 на БДС № 10/2002 г., както и специфичните изисква-
ния, регламентирани в т. 11 от това писмо. 
 

 11. За код 444 ххх 010-х ще се прилагат от 2005 г. следните специфич-
ни правила и изисквания при иницииране от общината на ”Бюджетно платежно 
нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) срещу БАЕ кода на МФ 990 3 444-8: 
 11.1. в реквизита “код на бюджетен разпоредител” задължително се по-
пълва от общината нейния код за трансферите за местни дейности – 444 ххх 
010-х (виж Приложение № 1); 
 11.2. в реквизитите “сметка № на получателя”, “БИН на получателя” и 
“код на банка/клон на получателя” се посочват съответно банковата сметка, 
БИН и кода на банката на общината – първостепенен разпоредител, т.е. общи-
ната може да инициира бюджетно платежно нареждане за този код само за 
захранване на бюджетната си сметка; 
 11.3. в реквизита “Вид плащане” се попълва от общината код 10. 
 

 12. Инициираните бюджетни платежни нареждания за код 444 ххх 010-х 
следва да са в рамките на определения от МФ лимит за него.Общината текущо 
преценява и решава кога, в какъв размер и колко пъти да инициира в рамките 
на лимита бюджетните платежни нареждания чрез код 444 ххх 010-х. 
 

 13. Не се допуска ползването на код 444 ххх 010-х за инициирането на 
плащания, предназначени за друг вид субсидия, както и ползването на дру-
гите кодове за субсидии на общината за инициирането на плащания, пред-
назначени за код 444 ххх 010-х. 
 
 IV. Спесимени и уведомителни писма за код 444 ххх 010-х
 

 14. За инициирането от общината на бюджетни платежни нареждания 
за код 444 ххх 010-х се изисква наличието на спесимени на поне две лица, 
определени по реда на т. 16. 
 

 15. Допуска се за код 444 ххх 010-х да бъдат определени по реда на т.т. 
14 и 16 лица (служители на съответната община), имащи право да инициират 
бюджетни платежни нареждания, различни от тези, определени за другите де-
сетразрядни кодове на общината. 
 

 16. Освен спесимен от подписи на лицата по т. 14, в обслужващата банка 
се представя и писмо от общината по реда на т.т. 24 и 29 от БДС № 10/2002 г. 
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 17. Банките могат да приемат за обслужване бюджетни платежни нареж-
дания на общината за код 444 ххх 010-х само след 10.01.2005 г., както и след 
представянето от общината на необходимите документи по реда на т.т. 14-16. 
 

 18. Редът по т.т. 14-16 се прилага и при последващи промени на спеси-
мените за код 444 ххх 010-х. 
 

 19. Това писмо да се счита за уведомително писмо на МФ до съответ-
ната банка за стартиране от 10.01.2005 г. на обслужването на код 444 ххх 010-х. 
 
 V. Прилагане на кодове 444 ххх 000-х от 2005 г.
 

 20. Считано от 01.01.2005 г., досегашните кодове 444 ххх 000-х ще се 
прилагат за предоставянето само на обща допълваща субсидия от централния 
бюджет за общините. 
 

 21. За код 444 ххх 000-х ще се прилагат от 2005 г. следните специфич-
ни правила и изисквания при иницииране от общината на ”Бюджетно платежно 
нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) срещу БАЕ кода на МФ 990 3 444-8: 
 21.1. в реквизита “код на бюджетен разпоредител” задължително се по-
пълва от общината нейния код за обща допълваща субсидия – 444 ххх 000-х; 
 21.2. в реквизитите “сметка № на получателя”, “БИН на получателя” и 
“код на банка/клон на получателя” се посочват съответно банковата сметка, 
БИН и кода на банката на общината – първостепенен разпоредител, т.е. общи-
ната може да инициира бюджетно платежно нареждане за този код само за 
захранване на своята бюджетна сметка 7304; 
 21.3. в реквизита “Вид плащане” се попълва само код 60. 
 
 VI. Прилагане на кодове 444 ххх 001-х и 444 ххх 009-х през 2005 г.
 

 22. През 2005 г. общините ще прилагат кодове 444 ххх 001-х и код 444 
ххх 009-х по досегашния ред. 
 

 
 VІІ. Отчитане съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия 
         и Единната бюджетна класификация на плащанията 
         в СЕБРА на субсидиите за общините 
 

 23. Плащанията в СЕБРА, извършвани през 2005 г. чрез трите кода за 
субсидиите от централния бюджет, се отчитат от общината както следва: 
 

 23.1. за код 444 ххх 000-х се прилагат разпоредбите на т. 39.1 от БДС 
№ 10/2002 г. (сумата се отразява в увеличение на § 31-11 от ЕБК); 
 

 23.2. за код 444 ххх 001-х се прилагат разпоредбите на т. 39.2 от БДС 
№ 10/2002 г. В случаите на захранване на сметката на общината по реда на т. 
39.2 от БДС № 17/2002 г., следва да се състави счетоводната статия: Дт с/ка 
5013 / Кт с/ка 7511 (сумата се отразява в увеличение на § 31-13 от ЕБК); 
 
 

 23.3. за код 444 ххх 009-х: при захранването на сметка 7304 следва да се 
съставя счетоводната статия: Дт с/ка 5013 / Кт с/ка 7511 (сумата се отразява 
в увеличение на § 31-19 от ЕБК); 
 

 23.4. за код 444 ххх 010-х: при захранването на сметка 7304 следва да се 
съставя счетоводната статия: Дт с/ка 5013 / Кт с/ка 7511 (сумата се отразява 
в увеличение на § 31-12 от ЕБК). 
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 24. Напомняме, че сметка 7500 от Сметкоплана на бюджетните предпри-
ятия и § 66-00 от ЕБК не се прилагат от общините за отчитането на плащания-
та в СЕБРА на субсидиите от централния бюджет. 
 
 VІІІ. Предоставяне на финансови компенсации и субвенции 
          за общините от централния бюджет 
 

 25. Финансови компенсации и субвенции от централния бюджет за общи-
ните съгласно чл. 34, ал. 1 т.т. 6 и 7 от Закона за общинските бюджети се 
отчитат от МФ по §§ 30-41, 30-42 и 30-43, а от общините - по §§ 31-11, 31-12 и 31-
13 от ЕБК, и се залагат и предоставят чрез съответните кодове в СЕБРА по т. 23 от 
настоящото писмо, в зависимост от естеството и характера на субвенцията и фи-
нансовата компенсация и какви дейности (държавни или местни) ще се финан-
сират с тези средства. 
 

 26. При отпускането от централния бюджет на финансова компенсация 
или субвенция на общините МФ посочва в писмото до съответната община чрез 
кой код в СЕБРА и подпараграф от ЕБК подлежат на предоставяне и отчитане 
тези суми. 
 
 ІХ. Възстановяване на субсидиите от общините 
 

 27. В случай, че подлежат на възстановяване, неусвоените суми на субси-
диите от централния бюджет ще се превеждат от общините по сметката на МФ в 
БНБ: 3 0 001444 0-4 – БИН 6301 34 444-5 (банков код на БНБ 661 9 661-1). 
 

 28. При възстановяването през 2005 г. от общините на неусвоените суб-
сидии, отпуснати от централния бюджет, се прилагат изискванията и правилата 
за попълване на платежните документи и отчитането на тези операции, регла-
ментирани в т.т. 43 и 44 от БДС № 10/2002 г. 
 
 Х. Други въпроси 
 

 29. Пълният списък на десетразрядните кодове на общините, които ще се 
прилагат през 2005 г. е посочен Приложение № 1. Промени в този списък се 
извършват само от МФ. 
 

 30. При инициирането от общините на бюджетни платежни нареждания, 
в реквизита “Вид плащане” следва да е попълнен коректния код за съответния 
вид субсидия. МФ може да не одобри бюджетни платежни нареждания, за които 
не е попълнен коректно този двуразряден код или други реквизити в съответст-
вие с изискванията на това писмо и БДС № 10/2002. 
 

 31. МФ – дирекция “Държавно съкровище” може да одобрява в СЕБРА и ини-
циирано от дадена община плащане на субсидии и трансфери от централния бюджет, 
превишаващо текущия лимит за съответния десеразряден код на общината когато: 
 а) превишението е в несъществен размер и последващи увеличения на 
лимитите за съответната община за отчетната година ще го компенсират; 
 б) превишението е в рамките на определения за съответната община ли-
мит за даден вид субсидия и трансфер от централния бюджет за съответния пе-
риод, който все още не е разпределен в СЕБРА за съответната община или код. 
 

 32. Попълването в реквизита “Вид плащане” на други двуразрядни кодове 
извън посочените в това писмо или посочването на други сметки-получатели на 
суми по преводи с бюджетно платежно нареждане, извън посочения в това писмо 
ред може да се извършва само в случаите и по реда на т. 16 от БДС № 10/2002 г. 
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 33. Общината носи отговорност за своевременното и коректно иницииране 
на бюджетните платежни нареждания за съответния вид субсидия и трансфер от 
централния бюджет. 
 

 34. Заплащането и фактурирането на плащанията в СЕБРА за кодовете на 
общините през 2005 г. се извършва по реда на раздел VII от БДС № 10/2002 г. 
 
 П р и л о ж е н и е :  съгласно текста. 
 
 
 
 
 
 
 
    МИНИСТЪР : 
 


	МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
	Д Д С  №  2 4 / 2 9. 1 2. 2 0 0 4 г.

	ДО

