
 

 
 

 

Изх. №           9 1 – 0 0 – 8 9        .  
 

София,      1 1.  0 2.    ..2 0 1 5 г. 
 

     ДО 
 

     БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 
 

 

 

 

 У в а ж а е м и   д а м и   и   г о с п о д а, 
 

 По повод на възникнали въпроси относно прилагането на раздел ІІІ  от 

указание на МФ ДДС № 01/2015 г. (за общините – съответно разпоредбите на 

раздел ІІІ от ФО 02/2015 г.) спрямо отчетеното като касови разходи към 

31.12.2014 г. авансово финансиране за сметка на бюджета на бюджетната орга-

низация-бенефициент съгласно действащия до тогава подход на отчитане по т. 

23 от ДДС № 06/2008 г., както и по отношение на прилагането на раздел ІV от 

ДДС № 01/2015 г. , Ви уведомяваме за следното: 
 

 1. За отчетеното към 31.12.2014 г. като касови разходи по бюджета на 

бюджетната организация-бенефициент авансово финансиране съгласно т. 23 от 

ДДС № 06/2008 г., което подлежи или се очаква да бъде възстановено на бюд-

жетната организация след тази дата (т.е. през 2015 г. и следващи години), 

също се прилагат принципите и изискванията на раздел ІІІ от ДДС № 01/2015 г. 

(за общините –раздел ІІІ от ФО 02/2015 г.). 
 

 2. В тази връзка бюджетната организация-бенефициент следва да: 
 

 2.1. сторнира от съответните разходни параграфи и § 69-00 отчетената в 

БЮДЖЕТ сума на авансовото финансиране и я отнася по § 62-02; 

 2.2. вземе съответното огледално записване в СЕС (в увеличение на съот-

ветните разходни параграфи и на § 62-01); 

 2.3. отрази операциите по т. 2.1 и 2.2 в размер само на сумата на аван-

совото финансиране, която подлежи или се очаква да бъде възстановена на бюд-

жетната организация след 31.12.2014 г. Тук не следва да се включват суми на 

авансовото финансиране, които към 31.12.2014 г. вече са възстановени на 

бюджетната организация-бенефициент (т.е. случаите, за които се прилага под-

ходът на сторниране на разходите съгласно съответните разпоредби на т. 23-25 

от ДДС № 06/2008 г.). Не следва да се включват и суми на отчетените през 2014 

г. касови разходи за сметка на бюджета на бюджетната организация, които до 

31.01.2015 г. са признати за недопустими; 
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 2.4. за взетите в БЮДЖЕТ и СЕС записвания по т. 2.1 и 2.2 за сторни-

ране/прехвърляне на суми по § 69-01, 69-05, 69-06 и 69-07 се взима и по едно 

допълнително записване: § 69-08 (+) / 89-03 (-) – в БЮДЖЕТ и § 69-08 (-) / § 89-

03 (+) – в СЕС и съответните огледални записвания на начислена основа по 

сметки 7598 и 4659; 

 2.5. в случай, че в БЮДЖЕТ са отчетени на начислена основа разходи, 

придобивания на активи, салда по разчетни сметки с доставчици/контрагенти, 

салда по сметки 2071, 2079 и 2107, както и суми по задбалансови сметки 9200, 

980 и 9860, които са свързани или произтичат от авансовото финансиране по т. 

2.1 и/или ще бъдат платени за сметка на финансирането по проекта или за смет-

ка на допълнително авансово финансиране, се взимат съответни записвания на 

начислена основа за прехвърляне от БЮДЖЕТ в СЕС, като се следват насоките 

на раздел ІІ - В1 – букви „г“-„ж“ от Приложението към т. 27 на ДДС № 01/2015 

г. (за общините – аналогичните разпоредби от Приложението към т. 22 от ФО 

02/2015 г.). Не следва да се прехвърлят от БЮДЖЕТ в СЕС суми, за които към 

31.01.2015 г. е установено, че са недопустими разходи, както и суми които към 

31.12.2014 г. вече са възстановени на бюджетната организация-бенефициент; 

 2.6. при прилагането на т. 2.5 кореспондиращите записвания в БЮДЖЕТ 

и СЕС по сметки от подгрупи 753 и 752 са в размер на отчетената по реда на т. 

2.1 и 2.2 и съгласно изискването на т. 2.3 сума по § 62-02 (в БЮДЖЕТ), респек-

тивно § 62-01 (в СЕС), а тези по сметка 7601 – за разликата между сумата по § 

62-00 и общия размер на съответните позиции на начислена основа, свързани 

или произтичащи от това авансово финансиране. 
 

 3. Всички записвания на касова и начислена основа  по т. 2 се отразяват 

като операции за 2015 г. и следва да бъдат отразени в отчетността на касова и 

начислена основа най-късно до 31.03.2015 г. 
 

 4. Операциите по предоставяне на суми на подотчетни лица на бюджет-

ната организация и последващото им възстановяване в брой се отразяват в съот-

ветните колони (3), (4) или (5) на месечния касов отчет. В колона (6) може да се 

отразява само преразпределението на изразходваната сума по коректните пози-

ции на ЕБК при разлики с първоначалното разпределение на отпуснатите суми 

съгласно т. 7.4.8 от ДДС № 20/2004 г. 

 

 

 

     МИНИСТЪР: 

         ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 
 


