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О т н о с н о: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия  

            за 2013 г. и някои въпроси, свързани с отчетността през 2014 г. 
 

 

 С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за 

годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2013 г., 

съгласно чл. 37, ал. 8 от Закона за счетоводството и представянето на 

оборотните ведомости и друга отчетна информация за консолидиране в Минис-

терството на финансите във връзка с чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството, 

както и публикуването на информация от годишните финансови отчети за 2013 г. 

съгласно изискванията на § 24, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2013 г. В указанията се третират и други въпроси, 

свързани с отчетността през 2014 г. 
 

 I. Процедури преди изготвяне на оборотните ведомости 
 

 1. Напомняме, че текущо през 2013 г. не следва да са извършвани 

процедури по приключване на приходните и разходните сметки от раздели 6 

и 7 със сметките от групи 11, 12 и 13 на Сметкоплана на бюджетните 

предприятия (СБП). В случай, че това е направено, тези операции не следва да се 

вземат предвид при изготвянето на оборотната ведомост, която ще се представя 

чрез първостепенния разпоредител в МФ и Сметната палата. 
 

 2. При изготвянето на сборната оборотна ведомост, която подлежи на 

представяне в МФ и Сметната палата, следва да са осчетоводени всички разходи 

и приходи, отнасящи се за 2013 г. В тази връзка, за тяхното осчетоводяване да се 

ползват разпоредбите на т.т. 48 - 49 от ДДС № 20/2004 г.   
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 3. Напомняме, че доколкото случаите на предоставено безвъзмездно 

право на ползване на активи подлежат на отчитане на база на подхода на 

приписаните приходи и разходи, преди операциите по годишното приключване 

на сметките следва да се приложат съответните процедури, регламентирани в т. 
17.13 -17.16 от ДДС № 20/2004 г. 
 

 4. Разходите за провизии за персонал се начисляват по реда на т. 19.7 от 

ДДС № 20/2004 г., като се дебитира сметка 6047 срещу кредитиране на смет-

ка 4230. Редът и начинът на отчитане на останалите провизии за задължения е 

регламентиран в т. 37 от ДДС № 20/2004 г. 
 

  5. В баланса на реда „3. Прираст/намаление в нетните активи за 

периода” (шифър 0403) в съответните колони за начален баланс (данните за 

предходната година) следва да фигурира сумата, представляваща разлика между 

салдата на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12.2012 г. преди приключвателните 

операции (т.е. сумата, фигурираща в баланса за 2012 г. в тази позиция – шифър 

0403 в съответните колони за краен баланс). Аналогично, в съответните колони 

за начален баланс на позициите – шифри 0401 и 0402 следва да фигурират 

салдата на сметките от гр. 10 (за шифър 0401) и гр. 11 (за шифър 0402) към 

31.12.2012 г. преди приключвателните операции за 2012 г. 
 

 6. Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014 г. на Закона за публичните 

финанси (ЗПФ), по отношение на подлежащите на закриване извънбюджетни 

сметки съгласно § 11 и § 12, ал. 2 от ЗПФ следва задължително да се извършат и 

следните допълнителни отчетни процедури преди изготвянето на оборотната ве-

домост за МФ: 

 6.1. от Агенцията за приватизация и следприватизациотнен контрол: 

наличните в отчетна група ИБСФ активи и пасиви (това сметките от раздели 2-5 

и от групи 15-19 от СБП) на Фонда за покриване на разходите по приватизация 

и следприватизационен контрол (ФПРПСК) се прехвърлят чрез сметки 7621 и 

7622 в отчетна група БЮДЖЕТ, при което сметките за активи и пасиви на 

ФПРПСК следва да останат към края на 2013 г. с нулеви салда преди приключ-

вателните операции за 2013 г. по раздел III; 

 6.2. от общините: 

 а) за подлежащите на закриване извънбюджетни сметки на общините 

съгласно § 12, ал. 2 от ЗПФ се вземат записванията, посочени в т. 31.4 – б. „д” и 

„е” от съвместно указание на МФ и БНБ ДДС № 09/2013 г.; 

 б) наличните в отчетна група ИБСФ останали активи и пасиви на 

подлежащите на закриване извънбюджетни сметки на общините съгласно § 12, 

ал. 2 от ЗПФ се прехвърлят чрез сметки 7641 и 7642 в отчетна група БЮДЖЕТ, 

при което сметките за активи и пасиви (това са сметките от раздели 2-5 и от гру-

пи 15-19 от СБП) на подлежащите на закриване извънбюджетни сметки следва 

да останат към края на 2013 г. с нулеви салда преди приключвателните операции 

за 2013 г. по раздел III. 
 

 II. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно 

      чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството 
 

 7. За целите на консолидиране в МФ на счетоводната информация за 

активите, пасивите, приходите и разходите на бюджетните предприятия съглас-

но чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството следва да се изготвят оборотни 

ведомости поотделно за трите отчетни групи (стопански области) с данни за 

състоянието по счетоводните сметки преди операциите по приключването 



- 3 - 

съгласно раздел III. Данните в оборотните ведомости се представят на ниво 

синтетични счетоводни сметки (сметките с четириразряден номер). 
 

 8. Отчетните данни за 2013 г. на държавните висши училища (ДВУ) и 

БАН се обобщават и представят от Министерството на образованието и науката 

(МОН) отделно от данните на включените в бюджета на МОН разпоредители, 

аналогично на обобщаването на касовите отчети на ДВУ и БАН. Аналогично се 

процедира от Министерството на отбраната (МО) по отношение на отчетните 

данни за 2013 г. на държавните висши военни училища (ДВВУ). 
 

 9. Отчетните данни за 2013 г. за приходите, разходите, активите и паси-

вите на Националния фонд към Министерството на финансите се обобщават и 

представят, аналогично на периодичните и годишните касови отчети. Отчетните 

данни на бенефициентите – бюджетни предприятия във връзка с получаването 

и разходването на средства от структурните фондове на Европейския съюз и от 

Кохезионния фонд чрез Националния фонд, както и на администрираните от 

Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” средства от европей-

ски фондове, включително и на свързаното с тях национално съфинансиране, се 

включват в консолидираната отчетност на съответния първостепенен разпоре-

дител съгласно изискванията на ДДС № 06/2008 г. и ДДС № 07/2008 г. 
 

 10. Освен сборните оборотни ведомости, за 2013 г. подлежат на изготвяне 

и представяне в МФ по реда на чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството: 

 10.1. информация за структурата на себестойността на дейностите, 

отчитани по сметки от група 65 - изготвя се по отделни отчетни групи (стопан-

ски области). Следва да се има предвид, че това не е справка за кореспонденция 

между сметки от гр. 60 и 65. Напомняме, че съгласно т.т. 50 и 51 от ДДС № 
20/2004 г. не се допуска кореспонденция между сметките от гр. 60 и гр. 65. 
 10.2. за целите на представянето на данните за вземанията и задължения-

та в баланса, на електронния носител по т. 11 се попълва и справка за провизии 

и корективи на определени вземания и задължения. 

 10.3. за целите на представянето на данните за начален баланс на елемен-

тите на Раздел А “Капитал в бюджетните предприятия” от пасива на балан-

са, на електронния носител по т. 11 се попълват данни за салдата по сметки от 

гр. 10 и 11 и нетното салдо на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12.2012 г. преди 

приключвателните операции за 2012 г. 
 

 11. Първостепенните разпоредители изготвят сборните оборотни ве-

домости и справките по т. 10 по определена от МФ– д-я “Държавно съкровище” 

форма, на електронен носител (файл - XLS формат). Файлът на макета е пуб-

ликуван на интернет-страницата на МФ на адрес: 

http://www.minfin.bg/bg/page/31. 
 

 12. Напомняме, че за годишните финансови отчети за 2013 г. на бюджет-

ните предприятия се прилага формата и съдържанието на годишния финансов 

отчет, определени съгласно т. 15 от Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 г. на минис-

търа на финансите, като следва да се спазват изискванията за оповестяване на 

съответната информация в приложението към финансовия отчет. Сборният 

баланс е включен в електронния носител по т. 11. Изготвянето и представянето 

на информацията по реда на този раздел и раздел IV не отменят задължението 

на бюджетните предприятия да изготвят и представят приложението съгласно 

т. 15.3 от Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 г. на министъра на финансите към 

сборния финансов отчет, както и съответните статистически формуляри в 

рамките на регламентирания със Закона за статистиката ред и срок. 
 

http://www.minfin.bg/bg/page/31
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 13. Първостепенният разпоредител организира процеса по обобщаването 

на отчетната информация по този раздел на подведомствените си разпореди-

тели. В хода на обобщаването на счетоводните данни може да се ползва 

формата по т. 11, или да се определи друг ред и форма, в зависимост от броя и 

структурата на подведомствените разпоредители, софтуерна и хардуерна оси-

гуреност и други фактори, влияещи върху процеса на обобщаване на счетовод-

ните данни. 

  При всички случаи необходимите данни следва да се осигурят на първо-

степенния разпоредител за изготвянето от него на изискваната счетоводна 

информация, както и за спазването на изискванията на т.т. 27 и 28 за съхра-

няването на информацията на електронен носител (файла по т. 11). 

 

 III. Годишно приключване на счетоводните сметки 
 

 14. Приключването на сметките по този раздел се извършва от бюд-

жетното предприятие след като е осигурена информацията за изготвяне на обо-

ротната ведомост и справките по раздел II. Сметките се приключват по реда на 

т. 59 от ДДС № 20/2004 г. 
 
 

 15. Във връзка с влизането в сила на Закона за публичните финанси 

(ЗПФ), след операциите по т. 59 от ДДС № 20/2004 г. следва задължително да 

се вземат допълнителни счетоводни записвания за 2013 г. (след изготвянето на 

оборотната ведомост), за прехвърляне на салдата на сметки 1101, 1102, 1108 и 

1109 по сметка 1001 (в отчетна група БЮДЖЕТ), съответно по сметка 1002 (в 

отчетна група ИБСФ) и по сметка 1009 (в отчетна група „Други сметки и 

дейности”), при което 

сметки 1101, 1102, 1108 и1109 следва да останат с нулеви крайни салдо. 

 

 ІV. Ред и срокове за представяне на сборните оборотни ведомости 

                   и информацията по раздел II в МФ и Сметната палата 
 

 16. Сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II от 

настоящето писмо подлежат на представяне от първостепенните разпоредители 

в срока, предвиден за съответния първостепенен разпоредител за представяне 

на годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните 

сметки и фондове за 2013 г. съгласно ДДС № 10/2013 г. и ДДС № 11/2013 г. 
 

 17. Представянето на годишните сборни оборотни ведомости и информа-

цията по раздел II се извършва както следва: 
 

 17.1. представяне от министерствата и ведомствата, ВСС, НОИ, НЗОК, 

БНТ, БНР и БТА (всичките първостепенни разпоредители без общините) – 

извършва се по реда на т. 35 от ДДС № 10/2013 г. 

 17.2 представяне от общините - извършва се по реда на т. 20 от ДДС № 

11/2013 г. 
 

 18. При неспазване на изискванията на т. 17 за представяне на ин-

формацията, се счита че тя не е представена. 
 

 19. Представеният по реда на т. 17 файл се наименува по следния начин: 

BALANCE-2013-xxxx.xls (в хххх се попълва кода на първостепенния разпо-

редител по ЕБК за 2013 г.) Данните в оборотната ведомост и справките по т. 10 

се попълват във файла в лева (със стотинки). 
 

 20. Обобщените от МОН оборотни ведомости и информацията по раз-

дел II на ДВУ и БАН се представят по реда на т. 17.1 на отделни файлове, които 
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се наименуват BALANCE-2013-1780-DVU.xls (за отчетните данни на държав-

ните висши училища) и съответно BALANCE-2013-1790-BAN.xls (за отчетните 

данни на БАН). Аналогично, МО представя данните на ДВВУ на отделен файл, 

наименован BALANCE-2013-1280-DVVU.xls. Файловете по т. 11 с данните на 

отделните ДВУ се изпращат от МОН и МО в МФ и Сметната палата. 
 

 21. В сборните баланси на МОН и МО не се включват отчетните данни 

по т. 20. 
 

 22. Сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II на Нацио-

налния фонд се представят по реда на т. 17.1 от дирекция “Национален фонд” 

към МФ на файл с име BALANCE-2013-9817-NF.xls. 
 

 23. В допълнение към сборната оборотна ведомост и информацията по 

раздел II, НОИ представя на отделен файл, наименован BALANCE-2013-5592-

FGVRS.xls, данните за фонд “Гарантирани вземания на работници и служители” 

(ФГВРС). При изготвяне на файла с данните на ФГВРС в полетата код по ЕБК се 

попълва код 5592. Независимо, че се предоставят на отделен файл, данните за 

ФГВРС също следва да бъдат включени в сборната оборотна ведомост на НОИ. 
 

 24. В допълнение към сборната оборотна ведомост и информацията по 

раздел II, МОСВ представя на отделен файл, наименован BALANCE-2013-

1950-PUDOOS.xls, данните за държавното предприятие по чл. 60 от Закона за 

опазване на околната среда (ПУДООС), като в полетата код по ЕБК се попълва 

код 1950. Аналогично, МРР представя данните на НК „Стратегически инфра-

структурни проекти” на отделен файл, наименован BALANCE-2013-2170-SIP.xls, 

като в полетата код по ЕБК се попълва – код 2170. Независимо, че се предоставят 

на отделни файлове, данните за ПУДООС и НК „Стратегически инфраструктурни 

проекти” също следва да бъдат включени в сборната оборотна ведомост на МОСВ, 

съответно – в сборната оборотна ведомост на МРР. 
 

 25. При представянето на файловете по реда и в сроковете на т.т. 17-24 в 

Сметната палата се представя на хартиен носител сборния баланс на първо-

степенния разпоредител и приложението към годишния финансов отчет за за-

верка съгласно чл. 53 от Закона за Сметната палата, като за целта писмено се 

декларира пред Сметната палата, че информацията от файловете на електрон-

ния носител е идентична с тази от хартиения носител. 
 
 

 26. Балансите и приложенията на БАН и ДВУ се представят от тях на 

хартиен носител в МОН, а тези на ДВВУ – в МО, като МОН и МО ги пре-

доставят на Сметната палата. 
 

 27. Когато във връзка с извършения от Сметната палата одит за заверка 

на годишните финансови отчети, първостепенният разпоредител направи корек-

ции в данните, изпратени по реда на т.т. 17-26, съответните файлове с нанесени-

те корекции се предоставят своевременно (преди приключване на заверката) на 

МФ и на Сметната палата от първостепенния разпоредител. 
 

 28. След приключване на заверката на годишните финансови отчети на 

всички първостепенни разпоредители Сметна палата изпраща на e-mail на МФ – 

д-я „Държавно съкровище“ gfs@minfin.bg одитните доклади и одитните 

становища по чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата. 

 

 29. Бюджетните предприятия следва да съхраняват на хартиен носител 

окончателния си годишен финансов отчет, подписан от съответните лица (за 

предприятията, чиито отчети са обект на заверка от Сметната палата това е 

отчетът след заверката от нея). Отделно от това, всеки бюджетен разпоредител с 

подведомствени разпоредители следва да разполага и съхранява при него поне в 

mailto:gfs@minfin.bg
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един екземпляр на хартиен носител финансовите отчети, а на електронен но-

сител (файла по т. 11) - оборотните ведомости и справките по т. 10 на подведом-

ствените му разпоредители или сборните оборотни ведомости, справки и 

финансови отчети, ако подведомствените разпоредители от своя страна имат 

подчинени структури на самостоятелен баланс и обособено счетоводство. 
 

 30. Файловете по т. 11 със сборните оборотни ведомости и информацията 

по раздел II на второстепенните разпоредители следва да се съхраняват и при 

съответните първостепенни разпоредители (отделен файл по т. 11 за всеки вто-

ростепенен разпоредител). Данните за училищата на МОН (без държавните 

висши училища) може да се съхраняват по реда на тази точка вместо в МОН в 

съответните регионални инспекторати по образованието. 
 

 31. При поискване, информацията по т.т. 29 и 30 се представя на елект-

ронен носител (файлът по т. 11) на Сметната палата, МФ – дирекция “Държавно 

съкровище” и дирекциите, отговарящи за финансирането и бюджета на съответ-

ните първостепенни разпоредители, Националния статистически институт, как-

то и на други оторизирани за това органи. 
 

 32. При поискване от Сметната палата се представя и оборотна ведомост 

след приключвателните операции по раздел III. 
 

 

 V. Публикуване на информация от годишните финансови отчети на  

      бюджетните предприятия за 2013 г.  
 

 33. В изпълнение на изискванията на § 24, ал. 1 от Закона за държав-

ния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) всички 

първостепенните разпоредители, включително и общините, както и БАН и 

държавните висши училища следва да публикуват информация за годишния си 

финансов отчет за 2013 г. 
 

 34. Информацията от годишния финансов отчет се публикува на Интер-

нет-страницата на съответния първостепенен разпоредител, БАН и ДВУ при 

спазване на следните изисквания: 

 34.1. подлежи на публикуване: 

          а) сборният баланс за първостепенната система (включително и за 

общини), ДВУ и БАН – прилага се формата на баланса  съгласно т. 15.1 от 

Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 г. на министъра на финансите; 

          б) за горепосочените разпоредители, без общините - таблица ‘Otchet’ 

от сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета Б-3 (без информацията за 

прогнозния размер на ангажиментите за поемане), а за общините - общата река-

питулация на приходите и разходите от сборния отчет БО-3; 

          в) таблица ‘Otchet’ на сборния касов отчет за извънбюджетните сметки 

и фондове ИБСФ-3 за цялата система на първостепенния разпоредител (вклю-

чително и за общините), ДВУ или БАН (без информацията за прогнозния размер 

на ангажиментите за поемане); 

          г) приложението съгласно т. 15.3 от Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 
г. на министъра на финансите към сборния финансов отчет; 

          д) одитния доклад и становище на Сметната палата. 
 

 34.2. за целите на тази точка данните за ДВУ и БАН не се включват в 

съответната информация за МОН и МО. 
 

 34.3. информацията по т. 34.1 (без б.б. „г” и „д”) следва да фигурира на 

интернет-страницата на съответния разпоредител с бюджетни кредити, ДВУ или 

БАН на файлове в Excel формат, като приложението към сборния отчет (б. „г” от 



- 7 - 

същата точка) се публикува на файл във Word или Excel формат, а одитният 

доклад и/или становище на Сметната палата („д”) – сканиран на файл-PDF 

формат. 

 34.4. информацията по т.т. 34.1-34.3 следва да се публикува на Интернет-

страницата на съответния разпоредител в срок от две седмици от получаването на 

одитния доклад и/или одитното становище на Сметната палата по т. 29; 

 34.5. по реда на т.т. 34.1-34.3 МФ, МОСВ, МРР, МИЕ и МЗХ публикуват 

отделно и съответната информация за Националния фонд, ПУДООС, НК 

„Стратегически инфраструктурни проекти”, Фонда за покриване на разходите за 

приватизация и следприватизационен контрол и ДФ „Земеделие”, като изрично 

следва да се посочи кои данни от тази информация не са били обект на одит от 

Сметната палата. 

 34.6. На интернет-страницата на МОН и МО следва да се публикуват в 

Excel формат и съответните обобщени баланси на ДВУ и БАН от файловете по 

т. 20 и таблици ‘Otchet’ от съответните обобщени от МОН и МО отчети за 

касовото изпълнение Б-3 и ИБСФ-3 на ДВУ и БАН. 
 

 35. Препоръчва се по реда на т. 34 първостепенните разпоредители да 

публикуват и информация за второстепенните разпоредители, като изрично се 

посочи коя от тази информация не е одитирана от Сметната палата. 
 

 VI. Други въпроси  
 

 36. Във връзка с § 9 от ЗПФ частта от наличните на 01.01.2014 г. активи 

и пасиви на ДФ „Земеделие”, която не се отнася за средствата от Европейския 

съюз и свързаното с тях национално и авансово съфинансиране, се прехвърля 

чрез съответните сметки от група 76 в отчетна група БЮДЖЕТ като операции 

за 2014 г. 
 

 37. Във връзка с § 14 от ЗПФ наличните на 01.01.2014 г. активи и пасиви 

по сметката за чужди средства на МВР, произтичащи от дейносттите по § 28 от 

Закона за изменение и допълнение на Закона за българските документи за 

самоличност, се прехвърлят чрез съответните сметки от група 76 в отчетна 

група БЮДЖЕТ (като операции за 2014 г.), с изключение на наличните парични 

средства. Прехвърлянето по бюджета на МВР на наличните парични средства се 

извършва през 2014 г. чрез използването на сметка 7051 (записването в БЮД-

ЖЕТ е Дт с/ка 5001 / Кт с/ка 7051, а в отчетна група „Други сметки и дейности” 

– Дт с/ка 7051 /Кт с/ка 5001). 
 

 38. Във връзка с § 15 от ЗПФ наличните на 01.01.2014 г. активи и пасиви 

по сметката за чужди средства на Министерството на младежта и спорта (ММС) 

по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта се прехвърлят чрез съ-

ответните сметки от група 76 в отчетна група БЮДЖЕТ (като операции за 2014 

г.), с изключение на наличните парични средства. Прехвърлянето по бюджета 

на ММС на наличните парични средства се извършва през 2014 г. чрез изпол-

зването на сметка 7199 (записването в БЮДЖЕТ е Дт с/ка 5001 / Кт с/ка 7199, а 

в отчетна група „Други сметки и дейности” – Дт с/ка 7199 /Кт с/ка 5001). 
 

 39. На основание на чл. 8, ал. 4 от ЗПФ и във връзка с § 8 от ЗПФ 

считано от 01.01.2014 г. се дават следните указания: 

39.1. за средствата и операциите по: 

 - Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, 

 - Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 

2009-2014 и 
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 - Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на 

икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европей-

ски съюз 2009-2019,  

на Националния фонд и на бюджетните организации (както в качеството им на 

администратори на средствата, така и като бенефициенти по тези програми) ще 

се прилага финасово-правната форма „сметки за средства от Европейския 

съюз”. 
 

 39.2. бюджетните организации, които към края на 2013 г. имат отчетени 

в отчетна група „БЮДЖЕТ” вземания и задължения (разчети към доставчици, 

персонал и др), произтичащи от тези програми, да ги прехвърлят в началото на 

2014 г. (като операции за 2014 г.) от БЮДЖЕТ в ИБСФ, чрез съответните 

сметки от група 76. 
 

 39.3. доколкото бюджетните организации имат отчетени в БЮДЖЕТ 

неизразходвани парични наличности по тези програми, те следва да вземат и 

следните две допълнителни записвания (като операции за 2014 г.) с размера на 

неизразходваните наличности: 

в БЮДЖЕТ:     в ИБСФ: 

 Дт с/ка гр. 69 / Кт с/ка 4682 (4684) Дт с/ка 4682 (4684) /Кт с/ка гр. 79 
 

(Забележка: сметка 4684 се използва от общините) 
 

 39.4. прехвърлянето за отчитане от БЮДЖЕТ по сметки за средства от 

Европейския съюз на тези програми не е основание за откриване на отделна 

банкова извънбюджетна сметка, освен ако се касае за откриване на сметки 

и/или кодове в СЕБРА в структурата от сметки и кодове на Националния фонд 

или не е определено друго с указания или писмо на МФ; 
 

 39.5. считано от 01.01.2014 г. за отчитането на постъпленията и плаща-

нията по тези програми извън случаите по т. 39.4 и доколкото не е определено 

друго с указания или писмо на МФ, бюджетните организации (включително и 

общините), следва да използват банковите бюджетни сметки за тези програми, 

като прилагат по аналогия принципите и правилата за отчитане съгласно 

подхода по т. 5.1 и раздел ІІІ от указание на МФ ДДС № 06/2008 г. 
 

 40. Формата и съдържанието на файла със сборната оборотна ведомост и 

другата отчетна информация за 2014 г. ще бъдат определени допълнително, 

като файлът ще бъде публикуван на интернет-страницата на МФ (в раздела, 

където ще се публикуват указанията на дирекция „Държавно съкровище” за 

2014 г.). 
 

 Настоящите указания са съгласувани със Сметната палата. 

 

 

 

 

 

     ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

     МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 


