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  О т н о с н о: Единната бюджетна класификация за 2014 г. 
 

 

 

 І. Общи положения 
 

 1. Приложено, изпращаме Ви утвърдената в съответствие с разпоредбите 

на чл. 14, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) Единната бюджетна 
класификация за 2014 г., по която ще се извършва отчитането на касова основа 

от бюджетните организации на операциите и наличностите по бюджетите, смет-

ките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства. 
 

 2. Единната бюджетна класификация (ЕБК) е задължителна за прилагане 

от всички бюджетни организации, включително и от държавните предприятия по 

чл. 60 от Закона за опазване на околната среда и чл. 28з от Закона за пътищата. 
 

 3. Изменянето и допълването на ЕБК се извършва само от Министерст-

вото на финансите. 

 

 

 ІІ. Основни промени в ЕБК за 2014 г. 
 

 4. Промени в раздел І на ЕБК: 
 

 4.1. за целите на коректното идентифициране и консолидиране на касовите  

потоци за получаване и разпределение на средства от Европейския съюз и по 

други международни програми и за коректното идентифициране на припадащата 

се част на националното съфинансиране и съфинансирането за сметка на Евро-

пейския съюз и други държави, включително и в случаите на индиректно пре-

доставяне на средства чрез посредници-небюджетни предприятия се създават 

приходни параграфи 47-00 и 48-00, като: 
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 а) в обхвата на отчитане на § 47-00 ще попаднат случаите на индиректно 

получаване от бюджетна организация (чрез небюджетни организации) на суми, 

разпределени от управляващ орган-бюджетна организация, като например посоче-

ните в т. 34.5-б. „а” и т. 34.6-б. „а” от указание на МФ ДДС № 07/2011 г., 

съответно т. 24.5-б.”а” и т. 24.6-б. „а” от указание на МФ ДДС № 08/2011 г. 

случаи на получаване на средства по програмите за трансгранично сътрудничест-

во между Република България и Република Турция, Република Сърбия и Бивша 

Югославска Република Македония; 

 б) в обхвата на отчитане на § 48-00 попадат случаите на превеждане от 

управляващ орган-бюджетна организация на бенефициенти от чужбина на суми за 

сметка на припадащо се финансиране от други държави, като например опера-

циите по т. 33.2.4 от указание на МФ ДДС № 07/2011 г.; 

 в) считано от 01.01.2014 г. се прекратява досегашния начин на отчитане, 

регламентиран в горецитираните в б. „а” и б. „б” разпоредби на указания на МФ 

ДДС № 07/2011 г. и ДДС № 08/2011 г.  
 

 4.2. създава се нов подпараграф 28-09 „наказателни лихви за данъци, 

мита и осигурителни вноски” с оглед отграничаването на приходите от наказа-

телни лихви върху данъци и осигурителни вноски, от останалите суми от санкции. 

 

 5. Промени в раздел ІІ на ЕБК: 
 

 С оглед на пълното обособяване на разходните позиции, за  които се пое-

мат ангажименти за разходи от тези, които не попадат в обхвата на дефиницията 

по § 1, т. 27 от Закона за публичните финанси, е обособен нов § 19-00 „Платени 

данъци, такси и административни санкции”, в който са обособени позиции, 

досега отчитани по разходен § 10-40 и част от разходите, отчитани по разходен § 

10-92. 

 

 6. Промени в раздел V на ЕБК: 
 

 6.1. с оглед разграничаване на трансферите от прехвърлянето при струк-

турни промени на средства между сметки на бюджетни организации са обособени 

отделни позиции § 93-95 и § 93-96; 
 

 6.2. предвид заложената в ЗПФ структура на КФП, заложени са допъл-

нителни подпараграфи на § 88-00. За случаите на временни депозити и гаран-

ции между бюджетни организации, като например депозираните от общините 

суми по сметки за чужди средства на МОСВ по реда на чл. 60 и 64 от Закона за 

управление на отпадъците, са предвидени нови § 93-36 и § 93-37. 
 

 6.3. чрез новосъздадените § 93-55 и § 93-56 ще се отчитат от НАП входя-

щите и изходящите касови потоци по отношение на администрираните и разпре-

деляни чрез сметката за чужди средства на НАП суми за допълнително задължи-

телно пенсионно осигуряване (ДЗПО), с оглед в КФП да бъдат идентифицирани 

всички постъпления на осигурителни вноски -  както тези за НОИ и НЗОК, които 

се отчитат като приход по КФП, така и вноските за ДЗПО; 
 

 6.4. за случаите, когато чрез една първостепенна система в СЕБРА и свър-

зани с нея банкови сметки ще се събират, централизират, съхраняват и разплащат 

суми за няколко бюджета, е предвидено да се прилага новосъздаденият § 87-00, 

тъй като в тези случаи централизацията на средства и плащанията чрез СЕБРА 

нямат характер на вътрешни трансфери за първостепенната система, поради което 

не е приложим редът на отчитане чрез § 61-09 и § 66-00; 
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 6.5. от 2014 г. по § 93-17 ще се отчита (със знак „+”) само възникналото 

задължение по финансов лизинг и търговски кредит (без погашенията) както към 

местни, така и към чуждестранни лица, а по § 93-18 – само направените 

погашения по тези задължения (със знак „минус”). 

 

 7. Промени в раздел VІІ на ЕБК: 

 Кодовете от раздел VІІ на бюджетните организации са прегрупирани в 

съответствие със заложената в ЗПФ структура на КФП и съгласно класификация-

та на ЕВРОСТАТ на сектор „Държавно управление” на подсектори „Централно 

управление”, „Местно управление” и „Социалноосигурителни фондове”. 

 

 

 ІІІ. Други разпоредби 

 

 8. За целите на бюджетиране и отчитане на показателя „поети ангажимен-

ти за разходи” разходите за такси-ангажимент по банкови заеми се третират като 

ангажименти с незабавна реализация по смисъла на ДДС № 04/2010 г. Аналогич-

но следва да се третират и поетите ангажименти за разходи за командировки в 

страната и чужбина, доколкото с указания на МФ не е определено друго. 

 

 10. Доколкото не е определено друго, действащите в сила разпоредби от 

указания на МФ за отчетността на касова основа продължават да се прилагат през 

2014 г. в контекста на гореизложените промени. Съответните разпоредби от 

такива указания, отнасящи се за отчитането на касова основа на средства и 

операции по извънбюджетни сметки (например указания ДДС № 06/2008 г., ДДС 

№ 07/2008 г. и ДДС № 06/2011 г.) продължават да се прилагат за сметките за 

средства от Европейския съюз, включително и свързаните с това платежни 

процедури. 

 

 П р и л о ж е н и е :  съгласно текста. 

 

 

 

 

 

     ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

     МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 

 


