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  О т н о с н о : Погасяване на задължения, произтичащи от разпоредбите на 

     § 26 от Закона за държавния бюджет на Република България  

                  за 2011 г. 
 

 По повод на прилагането на разпоредбите на § 26, ал. 2 от ЗДБРБ за 

2011 г., § 22а от Кодекса за социално осигуряване и чл. 121, ал. 2 от ПМС № 

334/2010 г. Ви уведомяваме за следното: 
 

 1. Първостепенните разпоредители (без разпоредителите с бюджетни кре-

дити по републиканския бюджет, НОИ и НЗОК), които в резултат от прилагане-

то на т. 58 от писмо на МФ ДДС № 01/2003 г. имат отчетени към края на 2011 г. 

по § 89-02 от ЕБК и сметка 4651 от Сметкоплана на бюджетните предприя-

тия (СБП) задължения към централния бюджет, произтичащи от разпоредбата 

на § 26, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г. следва да погасят това задължение, като пре-

ведат дължимата сума в срок до 31.03.2012 г. по сметката на ЦБ в БНБ – BG43 

BNBG 9661 3000 1480 63 (BIC BNBG BGSD). Отчитането на тази операция на 

начислена и касова основа се извършва от първостепенните разпоредители по 

реда на т. 58.5, б. “а” от ДДС № 01/2003 г. 
 

 2. БАН и ДВУ към МОМН, които в резултат от прилагането на т. 73 от 

писмо на МФ ДДС № 01/2003 г. имат отчетени към края на 2010 г. по § 89-03 от 

ЕБК и сметка 4659 от СБП задължения към бюджета на МОМН, произтичащи 

от разпоредбата на § 26, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г. следва да погасят това задъл-

жение, като преведат дължимата сума в срок до 31.03.2012 г. по сметката на МОМН 

в БНБ – BG50 BNBG 9661 3000 1491 01 (BIC BNBG BGSD). Отчитането на 

тази операция се извършва от ДВУ и БАН по реда на т. 73.1.7, б. “а” от ДДС № 
01/2003 г., а от МОМН – по реда на т. 73.2.3, б. “а” от ДДС № 01/2003 г. 
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 3. Дължимите от МОМН в резултат на прилагането на § 26, ал. 2 от 

ЗДБРБ за 2011 г. суми към ДВУ към края на 2011 г. следва да бъдат преведени 

от МОМН на съответното ДВУ в срок до 31.03.2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     ЗАМ. МИНИСТЪР: 
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