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О т н о с н о: Единната бюджетна класификация за 2006 г.
1. Приложено, изпращаме Ви Единната бюджетна класификация за
2006 г., утвърдена в съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 7 от Закона за
устройството 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 се извършва само от Министерството на финансите.
3. Кодовете в колона 1 от раздел VІІ на ЕБК за 2006 г. на първостепенните разпоредители и извънбюджетните сметки и фондове се използват при
изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение. Индивидуалните отчети за касовото изпълнение на фонд “Гарантирани вземания и задължеия” се изготвят и представят от НОИ чрез прилагането на код 5592.
4. По смисъла на чл.чл. 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. Аналитичните позиции са също задължителни за прилагане.
5. Вноските на “Булгаргаз” ЕАД се отчитат в централния бюджет по
приходен § 24-01.
6. Към приходен § 25-00 са обособени два подпараграфа, с оглед идентифицирането на онези такси и лицензии, чиято икономическа същност се доближава до характеристиките на данъците. МФ определя и уведомява съответните
първостепенни разпоредители кои държавни такси подлежат на отчитане по § 2502. До тогава всички суми от държавните такси се отчитат по § 25-01.
7. Приходен § 42-00 ще се използва за отчитане само на тези лицензии и
такси, които по своята икономическа същност представляват предоставяне на
право на ползване на специфични активи, собственост на държавата/общината
(например разпределение на радиочестотния спектър и др.). МФ конкретно определя кои приходи от такси и лицензии подлежат на отчитане по този параграф.
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8. Разходите за предотвратяване и ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии се отчитат в дейности 283 и 284 по съответните разходни параграфи, в зависимост от естеството и характера на
разхода.
9. Трансферните §§ 30-48 и 31-18 се използват през 2006 г. за отчитане
на предоставените чрез СЕБРА средства от централния бюджет на общините по
реда на писмо на МФ ДДС № 19/2005 г.
10. Трансферен § 65-00 “Трансфер на отчислени приходи” се използва
за отчитане на операциите по отчисления на приходи от централния бюджет за
бюджети на министерства и ведомства по силата на нормативен акт (например
за операциите по чл. 249 от ДПК и чл. 19а, т. 3 от Закона за тютюна и тютюневите изделия). Използването на този параграф за отчитане на други отчисления на приходи се извършва само след писмо на МФ – дирекция “Държавно
съкровище”.
11. Операциите по придобиване и реализиране на нефинансови активи са
обособени в раздел ІІІ от ЕБК за 2006 г. За целите на касовото изпълнение на
бюджета и извънбюджетните сметки и фондове сумите по § 40-00 от този раздел
се представят като приходна позиция, а отчитаните по §§ 51-00 - 57-00 операции
по придобиване на нефинансови активи се представят като разходна позиция.
Сумите по §§ 51-00 - 57-00 подлежат на класифициране и по съответните функции, групи и дейности в раздел VІ от ЕБК.
12. МТСП и НОИ изготвят и представят заедно с тримесечните отчети за
касово изпълнение на бюджета разшифровка на разходни §§ 41-00 и 42-00 по
позиции, определени от МФ.
П р и л о ж е н и е : съгласно текста.
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