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О т н о с н о: Предоставянето на субсидии за общините от Централния бюджет чрез Системата за Електронни Бюджетни РАзплащания
и платежните процедури на БУС 1302000
В изпълнение на разпоредбите на § 19, ал. 12 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2002 г. (ЗДБРБ за 2002 г.) Ви уведомяваме,
че Министерството на финансите ще пристъпи към предоставяне на субсидиите
на общините чрез Системата за Електронни Бюджетни РАзплащания (СЕБРА) и
платежните процедури на Банков унифициран стандарт 1302000 (БУС 1302000).
С настоящето писмо се определят необходимите мерки и стъпки, които следва
да се извършат от общините и банките за осигуряването на условия за преминаване към разплащане на субсидиите чрез СЕБРА.
Това писмо не е уведомителното писмо до съответната банка за стартиране на обслужването съгласно т. 1.12 от съвместно писмо на МФ и БНБ БДС №
03/2002 г. Всяка обслужваща банка допълнително ще получи по досегашния
ред уведомителното писмо от МФ, в което ще се потвърди датата на стартиране
на плащанията по БУС 1302000 и кодовете за субсидии на обслужваните от съответната банка общини.
I. Обхват, подход и дата за включване
1. Подлежи на включване в СЕБРА предоставянето на субсидиите от
централния бюджет на всички общини, с изключение на общините, при които няма ефективен касов поток на субсидия от централния бюджет за тях. В
тази връзка, в срока по т. 3 в СЕБРА ще бъдат включени субсидиите за всички
общини, с изключение на общините:
Благоевград, Бургас, Камено, Несебър, Варна, Девня, Козлодуй, Бобов дол,
Белово, Белене, Куклен, Столична община, Костинброд, Мирково, Челопеч,
Гълъбово и Раднево.
Общините от горепосочения списък ще бъдат включени, ако за в бъдеще ще е
налице промяна в бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет, която ще рефлектира в необходимостта от извършването на ефективни касови потоци на субсидии от централния бюджет за тях.
2. Предоставянето на субсидиите ще се извършва по общоприложимата
технология на СЕБРА и БУС 1302000, чрез иницииране от общините на “Бюджетно платежно нареждане” (формуляр – образец 1092Р)срещу БАЕ кода по
т. 7. Няма да се прилагат технологията на “транзитните сметки”, както и “сметките за наличностите”, т.е. сметките на общините ще продължат да се обслужват по досегашния ред.
3. Включването ще се извърши еднократно за всички общини, без изрично посочените по т. 1. Предвижда се това да стане от 05.08.2002 г. или найкъсно от 01.09.2002 г., като за окончателната дата общините и обслужващите
ги банки ще бъдат допълнително уведомени с писма на МФ.
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II. Структура на десетразрядните кодове и БАЕ кода по БУС 1302000
4. На всяка община се присвояват до три десетразрядни кода (по един за
всеки вид субсидия от централния бюджет) със следната структура:
- код за обща субсидия – структура 444 ххх 000-х
- код за субсидия за капиталови разходи – структура 444 ххх 001-х
- код за субсидия за социални разходи – структура 444 ххх 002-х
5. Десетразрядните кодове на общините са посочени в Приложение № 1.
Вторите три разряда дефинират конкретната община, а последните три разряда,
преди контролното число - вида на субсидията. Първите три и последните три
разряда без контролното число са идентични за всяка община. Посочените десетразрядни кодове са само за целите на иницииране на бюджетните платежни нареждания и извършването на плащанията съгласно БУС 1302000.
За изготвянето и предоставянето от банките на информацията за банковите
сметки на общините продължават да се прилагат четириразрядните кодове на
общините съгласно Приложение № 5 от БДС № 03/2002 г.
6. За всеки код ще се определя от МФ лимит за плащания, в рамките на
който общините могат да инициират бюджетни платежни нареждания (формуляр – образец 1092Р), при спазване от страна на общините и обслужващите ги
банки на общо приложимата технология по БУС 1302000 и специфичните изисквания и правила за кода на конкретния вид субсидия съгласно раздел ІV.
7. Бюджетните платежни нареждания за усвояване на трите вида субсидия ще се инициират от общините срещу БАЕ код на МФ 990 3 444-8.
III. Обслужваща банка
8. Плащанията по трите десетразрядни кода по т. 4 на съответната община могат да се обслужват от само един банков клон.
9. Обслужването на плащанията по БУС 1302000 на трите платежни кода
за субсидии по т. 4 на дадена община се извършва от банковия клон, който обслужва сметките на общината – първостепенен разпоредител, при условие, че
съответната банка има сключен договор с МФ за обслужване на плащанията по
БУС 1302000 и “транзитните сметки”. Списъкът на банките, които към настоящия момент са сключили такъв договор с МФ е посочен в Приложение № 2.
10. В случай, че сметките на общината (първостепенен разпоредител) се
обслужват от банка, която не е сключила такъв договор с МФ, общината следва
да избере за обслужването на плащанията по БУС 1302000 на трите кода по т. 4
банка, която има сключен такъв договор.Направеният избор на банковия клон се
посочва от общината в уведомителното писмо на общината до МФ по т. 27.
IV. Технология на плащане и специфични правила и изисквания за
иницииране на бюджетни платежни нареждания чрез кодовете
за субсидии по т. 4
11. При инициирането на бюджетно платежно нареждане общината прилага съответния десетразряден код за вида субсидия. Технологията на разплащане съгласно БУС 1302000, начина на попълване на платежния документ ”Бюджетно платежно нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) и информацията
за плащанията и лимитите за съответния код на субсидията, която общините ще
получават от банките са описани в Приложение № 3. (Забележка: Това приложение е предназначено най-вече за общините, за целите на запознаване с техно-

-3-

логията, платежните документи и информацията съгласно БУС 1302000 и сключените договори между МФ и банките.).
12. При инициирането от общината на бюджетно платежно нареждане за
съответния вид субсидия срещу БАЕ кода на МФ 990 3 444-8 ще се прилагат
специфични за съответния код на субсидия изисквания и правила при изготвяне
на бюджетното платежно нареждане и изтеглянето на сумата, посочени по-долу.
13. Специфичните правила и изисквания при иницииране от общината на
”Бюджетно платежно нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) за обща субсидия срещу БАЕ кода на МФ 990 3 444-8 са:
13.1. в реквизита “код на бюджетен разпоредител” задължително се попълва от общината нейния код за обща субсидия – 444 ххх 000-х (виж Приложение № 1);
13.2. в реквизитите “сметка № на получателя”, “БИН на получателя” и
“код на банка/клон на получателя” се посочват съответно банковата сметка,
БИН и кода на банката на общината – първостепенен разпоредител, т.е. общината може да инициира бюджетно платежно нареждане за обща субсидия само за захранване на бюджетната си сметка;
13.3. в реквизита “Вид плащане” се попълва от общината код 60.
14. Специфичните правила и изисквания при иницииране от общината на
”Бюджетно платежно нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) за целева субсидия за капиталови разходи срещу БАЕ кода на МФ 990 3 444-8 са:
14.1. в реквизита “код на бюджетен разпоредител” задължително се попълва от общината нейния код за целева субсидия за капиталови разходи –
444 ххх 001-х (виж Приложение № 1);
14.2. в реквизитите “сметка № на получателя”, “БИН на получателя” и
“код на банка/клон на получателя” се посочват съответно банковата сметка,
БИН и кода на банката на съответния доставчик за тези разходи. Общината
не може да инициира чрез кода за целева субсидия за капиталови разходи
бюджетно платежно нареждане за захранване на своя банкова сметка или
сметка на подведомствените си разпоредители;
14.3. в реквизита “Вид плащане” се попълва от общината код 50.
15. Специфичните правила и изисквания при иницииране от общината на
”Бюджетно платежно нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) за целева субсидия за социални разходи срещу БАЕ кода на МФ 990 3 444-8 са:
15.1. в реквизита “код на бюджетен разпоредител” задължително се попълва от общината нейния код за целева субсидия за социални разходи – 444
ххх 002-х (виж Приложение № 1);
15.2. в реквизитите “сметка № на получателя”, “БИН на получателя” и
“код на банка/клон на получателя” се посочват съответно банковата сметка,
БИН и кода на банката на съответната общинска служба за социално подпомагане, т.е. общината може да инициира чрез кода за целева субсидия за социални разходи бюджетно платежно нареждане само за захранване на бюджетната сметка на съответната общинска служба за социално подпомагане;
15.3. в реквизита “Вид плащане” се попълва от общината код 40.
16. В определени случаи на отпускане от централния бюджет на конкретни субсидии на общините по нормативни актове, за определена цел и др., МФ с
писмо до общините може да определи при тегленето на такива субсидии, те да
попълват в бюджетното платежно нареждане друг двуразряден код в реквизита
“Вид плащане”, освен тези, посочени в т.т. 13.3, 14.3 и 15.3. Аналогично, по
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изключение, МФ може да определи при тегленето от общината с бюджетно платежно нареждане на общата субсидия и субсидията за социални разходи, вместо
по посочените в т.т. 13.2 и 15.2 сметки, сумите да се превеждат по други сметки, включително и директно разплащане с доставчици и други контрагенти на
общината. Също така, по изключение, МФ може да определи при усвояването
на субсидията за капиталови разходи, вместо директното разплащане с доставчици съгласно т. 14.2, сумите да се превеждат по сметки на общината.
17. МФ е отговорно за определянето и промяната на лимита за трите вида
субсидия за съответната община и за одобряването на сумата на наредените от
общината плащания по кода за съответния вид субсидия. Лимита за субсидията
за капиталови разходи ще се определя по досегашния ред, въз основа на представени заявки от общините в МФ-дирекция “Публични инвестиции”. В хода на
одобряване на инициираните плащания МФ може да потвърди, откаже или остави в режим на чакащи за бъдещо одобрение наредените от общината плащания.
18. Общината е отговорна за точното попълване на реквизитите на бюджетното платежно нареждане в съответствие с изискванията за изготвяне, представяне и подписване на бюджетното платежно нареждане (включително и тези
по т.т. 13, 14, 15 и 16), както и за законосъобразността и целесъобразността на
инициираните от нея индивидуални плащания по т. 14.2 към доставчици.
19. Общината може да инициира бюджетните платежни нареждания само
от обслужващия банков клон. Инициираните от общината бюджетни платежни нареждания за съответния код за субсидия следва да са в рамките на определения от МФ лимит за него. Не се допуска ползването на код на даден вид субсидия за инициирането на плащания, предназначени за друг вид субсидия.
20. При извършването на плащанията чрез кода за субсидията за капиталови разходи – 444 ххх 001-х, тъй като съгласно т. 14.2 сумите директно ще се
превеждат по сметката на съответния доставчик чрез БАЕ кода на МФ 990 3
444-8, общината при договарянето на такива доставки, изрично да уведомява доставчика за своята банкова бюджетна сметка 7304 и кода на обслужващата банка, по която в последствие евентуално да се възстановяват неусвоените от доставчика суми, преведени му от общината. Тези възстановени
суми по сметката на общината могат да се ползват за разплащане на другите капиталови разходи, подлежащи на финансиране с тази целева субсидия от централния бюджет, и ако останат неусвоени, подлежат на връщане по сметката на
МФ в БНБ по т. 41, доколкото не е определено друго.
21. Общината текущо преценява и решава кога, в какъв размер и колко
пъти да инициира в рамките на лимита бюджетните платежни нареждания за
съответния вид субсидия. В указанията за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия ще се определя последния работен ден,
в който общините ще могат да инициират бюджетни платежни нареждания.
V. Спесимени и уведомителни писма
22. За инициирането на бюджетни платежни нареждания се изисква
наличието на спесимени на поне две лица, определени по реда на т. 24.
23. Допуска се за всеки отделен код за вида субсидия да бъдат определени по реда на т.т. 24 и 26 различни лица (служители на съответната община),
имащи право да инициират бюджетни платежни нареждания.
24. Освен спесимен от подписи на лицата по т. 22 (образец БУС 1092 С)
и другите необходими документи съгласно чл. 8 от Наредба № 3 на БНБ за
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плащанията, в обслужващата банка се представя и писмо от общината, в което
изрично се посочват имената на лицата с техните лични данни (ЕГН, лична карта/паспорт, длъжност и адрес), които ще подписват от името на общината бюджетните платежни нареждания за съответния код на субсидията от МФ. Това
писмо на общината следва да бъде подписано от следните две лица – от кмета (в негово отсъствие - зам. кмета) и от главния счетоводител или директора (началника) на финансите. Писмото се изготвя в два екземпляра – по
един за банката и общината. Ако са налице обстоятелствата по т. 29, от общината се представя отделно писмо съгласно т. 29.
25. Банките могат да приемат за обслужване бюджетни платежни нареждания на общината само след посочената в уведомителното писмо на МФ до
съответната банка дата на стартиране на тези плащания, както и след представянето от общината на необходимите документи по реда на т.т. 22-24.
26. Редът по т.т. 22-24 се прилага и при последващи промени на спесимените.
27. Общините (без изрично посочените в т. 1) в срок до 25.07.2002 г.
представят в МФ – дирекция “Бюджет и държавно съкровище” писмо, подписано от лицата по т. 24, в което посочват:
- БАЕ кода и наименованието на банковия клон, който ще обслужва плащанията по БУС 1302000 на субсидиите за общината от централния бюджет;
- номера на бюджетната сметка, БИН и БАЕ кода на обслужващата банка
на общината, която ще се захранва чрез кода за общата субсидия, съгласно т.13.
- номера на бюджетната сметка, БИН и БАЕ кода на обслужващата банка
на общинската служба за социално подпомагане, която ще се захранва чрез
кода за субсидията за социални разходи, съгласно т. 15 от това писмо;
- декларира се, че са определени лицата, които ще подписват бюджетните
платежни нареждания за съответните кодове за субсидия и са изготвени и
представени в обслужващата банка спесимените, другите документи и писмото
съгласно изискванията на т.т. 22-25.
28. Само след представянето на писмото по т. 27, МФ ще одобрява инициираните срещу БАЕ кода на МФ 990 3 444-8 от общината бюджетни платежни
нареждания за субсидията от централния бюджет.
29. В случаите, когато левовата банкова бюджетна сметка на общината
и/или левовата банкова бюджетна сметка на общинската служба за социално
подпомагане се водят в един банков клон, а плащанията по БУС 1302000 на
субсидията от централния бюджет се обслужват от друг банков клон, общината
представя в банката, която ще обслужва плащанията по БУС 1302000, писмо,
подписано от лицата по т. 24, с което се уведомява за номерата на банковите
сметки по т.т. 13.2 и 15.2 и БАЕ кода на банката, обслужваща тези сметки.
VІ. Последваща смяна на обслужващата банка
30. Последваща смяна на банката, обслужваща плащанията по БУС
1302000 на субсидиите от централния бюджет на съответната община може да
се извърши само когато общината променя обслужващата банка на своята
левова банкова бюджетна сметка. При тези обстоятелства, новата банка, която ще води банковите сметки на общината, поема и обслужването на плащанията по БУС 1302000 на субсидиите от централния бюджет за съответната община
само ако има подписан договор с МФ за обслужване на плащанията по БУС
1302000 и “транзитните сметки”.
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31. В случай, че общината прехвърли своята левова банкова бюджетна
сметка в банка, която няма подписан договор с МФ за обслужване на плащанията по БУС 1302000 и “транзитните сметки”, обслужването на плащанията
по БУС 1302000 на субсидиите от централния бюджет за съответната община продължава да се извършва от предишната банка. При тези обстоятелства, общината изпраща уведомително писмо до МФ - дирекция “Бюджет и държавно съкровище”, подписано от лицата по т. 24, в което се посочват номерата
на сметките по т.т.13.2 и 15.2 и БАЕ кода на банката, обслужваща тези сметки.
32. Когато са налице обстоятелствата по т. 30, но обслужването на плащанията по БУС 1302000 на субсидиите от централния бюджет за съответната
община не може да продължи да се извършва от предишната банка, поради
закриване на клона/офиса или прекратяването на договора с МФ за обслужване на плащанията по БУС 1302000 и “транзитните сметки”, общината следва да избере банка с подписан такъв договор. При тези обстоятелства,
общината изпраща писмено искане до МФ - дирекция “Бюджет и държавно
съкровище”, подписано от лицата по т. 24, в което се посочва БАЕ кода и наименованието на предлаганата от общината банка.
33. Извършването на смяната на банката, обслужваща плащанията по
БУС 1302000 при обстоятелствата по т.т. 30-32 може да се извърши само въз
основа на писма на МФ - дирекция “Бюджет и държавно съкровище” до
съответните банки (предишната и новообслужващата банка). Без наличието на
такова писмо не може да се поеме от банката такова обслужване.
34. За откриване или закриване на сметки, както и за промяна на банката,
обслужваща сметки на общината, се прилага досегашния ред,приложим за сметките на общините (виж съвместни писма на МФ и БНБ БДС № 11/2001 г. и БДС
№ 03/2002 г.). Когато се откриват или закриват сметките по т.т. 13.2 и 15.2, общината с писмо, подписано от лицата по т. 24, уведомява МФ - дирекция “Бюджет и държавно съкровище” за актуалните номера на тези банкови сметки и
БАЕ кода на банката, където се водят.
VІI. Заплащане и фактуриране на плащанията по БУС 1302000
35. Обслужването от банките на плащанията по БУС 1302000 по реда на
настоящето писмо се заплаща от МФ по общия ред, определен в договорите между МФ и банките за обслужване на плащанията по БУС 1302000 и “транзитните сметки”. Общините не заплащат за това обслужване.
36. Заплащането от МФ ще се извършва само за тарифни позиции 3 и 4
от Приложение № 1 към тези договори. Тарифните позиции 1 и 2 няма да се
прилагат, тъй като банковите сметки на общините продължават да функционират по досегашния ред и не е налице обслужване на “транзитни сметки”. По отношение на десетразрядните кодове за видове субсидии, всеки отделен такъв
код, посочен в уведомителното писмо на МФ до банката, подлежи на фактуриране от банката и заплащане от МФ, като се прилага тарифната позиция 3 от
договорите между МФ и банките.
37. Подлежащите на заплащане суми се включват в изготвяната от банката месечна фактура, която се представя в МФ и заплаща по досегашния ред.
38. За извършването на банковото обслужване по реда на това писмо не
се сключват допълнителни договори между банката и общината.
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VІІІ. Отчитане съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия
и Единната бюджетна класификация за 2002 г. на плащанията
по БУС 1302000 на субсидиите за общините
39. Плащанията по БУС 1302000, извършени от общината чрез трите
кода за субсидиите от централния бюджет, се отчитат от нея както следва:
39.1. за код 444 ххх 000-х (кода за общата субсидия):
- съгласно т. 13.2, чрез този код ще се извършват операции по захранване на сметка 7304 на общината. При захранването на сметката, следва
да се съставя счетоводната статия: Дт с/ка 5013 / Кт с/ка 7511.
- постъпилите суми в резултат на захранването на сметката чрез
този код се отразяват в отчета за касовото изпълнение на бюджета по § 31-11 от
Единната бюджета класификация за 2002 г. (ЕБК за 2002 г.)
- общината може да идентифицира този превод от банковото извлечение и разпечатката на платежния документ, където за този превод ще бъде посочен БАЕ кода на МФ 990 3 444-8 и десетразрядния код 444 ххх 000-х.
39.2. за код 444 ххх 001-х (кода за целевата субсидия за капиталови разходи):
- съгласно т. 14.2, чрез този код директно ще се заплаща на доставчиците. За отразяването на тези плащания следва да се съставя счетоводната
статия: Дт с/ки раздел 2, 401, 402, 6076-6079 и др./ Кт с/ка 7511.
- в отчетите за касовото изпълнение на бюджета сумите по тези операции се отразяват в увеличение на разходните параграфи 50-59 и в увеличение на § 31-13 от ЕБК за 2002 г.
39.3. за код 444 ххх 002-х (кода за целева субсидия за социални разходи):
Съгласно т. 15.2, чрез този код ще се захранва сметката на съответната общинска служба за социално подпомагане. В тази връзка, отчитането на тази
операция ще се отразява както от общината, така и от общинската служба за
социално подпомагане.
39.3.1. Отчитане в общината:
- при захранването на сметката на общинската служба за социално
подпомагане се съставя счетоводната статия: Дт с/ка 7501 / Кт с/ка 7511.
- в отчетността на касова основа сумата на операцията се отразява
от общината в намаление на § 61-09 (-) и в увеличение на § 31-12 (+) от ЕБК за
2002 г.
39.3.2. Отчитане в общинската служба за социално подпомагане:
- при захранването на сметката на общинската служба за социално
подпомагане се съставя счетоводната статия: Дт с/ка 5013 / Кт с/ка 7501.
- в отчетността на касова основа, захранването на сметката се отразява от общинската служба в увеличение на § 61-09 (+) от ЕБК за 2002 г.
- общинската служба може да идентифицира този превод от банковото извлечение и разпечатката на платежния документ, където за този превод ще бъде посочен БАЕ кода на МФ 990 3 444-8 и десетразрядния код 444 ххх
002-х на съответната община.
40. Сметка 7500 от Сметкоплана на бюджетните предприятия и § 66-00
от ЕБК за 2002 г. не се прилагат от общините за отчитането на плащанията по
БУС 1302000 на субсидиите от централния бюджет.
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ІХ. Възстановяване на субсидиите от общините
41. В случай, че подлежат на възстановяване, неусвоените суми на субсидиите от централния бюджет ще се превеждат от общините по сметката на МФ в
БНБ: 3 0 001444 0-4 – БИН 6301 30 444-2 (банков код на БНБ 661 9 661-1).
42. Разпоредбата на т. 41 ще се прилага за възстановяването на субсидиите от датата съгласно т. 3 от това писмо и ще се отнася както за субсидиите
отпуснати след тази дата, така и за възстановяването на неусвоените субсидии,
отпуснати преди тази дата, включително от минали години. След датата по т. 3
досегашните сметки/БИН 6301 34 ххх-х на централния бюджет в БНБ за субсидиите на общините ще бъдат закрити. Отпускането на временни безлихвени
заеми за общините, средства на разпореждане по § 88-00, субсидии и средства
от други министерства и ведомства, както и превеждането на вноските в централния бюджет от общините се извършва по досегашния ред и сметки.
43. При превеждането на подлежащите на възстановяване неусвоени субсидии по сметката по т. 41, общините, както и до сега, използват “Платежно
нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета” (формуляр - образец
1092 Q), като в реквизита “ЕГН” общината попълва десетразрядния код за съответния вид субсидия, а в реквизита "период, за който се отнася плащането" – периода за който тя се отнася. Отделните видове субсидии се възстановяват с отделни платежни документи. Доколкото ще са налице случаи на връщане на неусвоени субсидии от минали години от общини от списъка по т.1,за
които не са присвоени кодове за субсидии, те не попълват реквизита “ЕГН”.
44. При възстановяването на субсидиите, общините ще дебитират сметка 7511 срещу кредитиране на сметка 5013 и отразяват сумата в намаление на
съответния подпараграф за субсидии от централния бюджет (§§ 31-11, 31-12, 3113 и 31-20 от ЕБК за 2002 г.). При възстановяването на целевите субсидии за
социални разходи, неусвоените суми се превеждат от с/ка 7304 на общинската
служба за соц. подпомагане по с/ка 7304 на общината, която ги връща на МФ.
Х. Други въпроси
45. Приложение № 2 към т. 53 на БДС № 11/2001 г. се допълва така:
Централен бюджет – субсидии
990 3 444-8
3 0 001444 0-4 – 6301 30 444-2
на общини
46. За всеки отделен десетразряден код за вида субсидия на дадена община банката изготвя отделно извлечение и информация, съгласно клаузите на договора с МФ за плащанията по БУС 1302000 (т.е. всеки отделен код за субсидия
се третира, сякаш е отделен разпоредител с бюджетни кредити, независимо, че
титуляра е само един – общината, получател на дадения вид субсидия).
47. Ако банката, която ще обслужва трите кода за субсидиите на дадена
община, при досегашното си обслужване на плащанията по БУС 1302000 е обвързвала програмно всеки десетразряден код с клиентския номер и/или сметка/БИН на титуляра, допуска се само за целите на обслужването на тези три кода, банката да открие служебно допълнителни клиентски номера и сметки/БИН
7304 на дадена община. По така откритите сметки не следва да се нареждат и
извършват никакви реални платежни и банкови операции.
МИНИСТЪР :
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Приложение №1
СПИСЪК
НА ДЕСЕТРАЗРЯДНИТЕ КОДОВЕ НА ОБЩИНИТЕ
ЗА СУБСИДИИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ
А1.01. Общини от област Благогоевгард
Община
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 001 000-0
444 002 000-8

444 001 001-5
444 002 001-3

444 001 002-0
444 002 002-9

ххх
444 004 000-4
444 005 000-2
444 006 000-0
444 007 000-9
444 008 000-7
444 009 000-5
444 010 000-0
444 011 000-9
444 012 000-7
444 013 000-5
444 014 000-3

ххх
444 004 001-0
444 005 001-8
444 006 001-6
444 007 001-4
444 008 001-2
444 009 001-0
444 010 001-6
444 011 001-4
444 012 001-2
444 013 001-0
444 014 001-9

ххх
444 004 002-5
444 005 002-3
444 006 002-1
444 007 002-0
444 008 002-8
444 009 002-6
444 010 002-1
444 011 002-0
444 012 002-8
444 013 002-6
444 014 002-4

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 021 000-8

444 021 001-3

444 021 002-9

ххх
ххх
444 024 000-2
444 025 000-0
ххх
444 027 000-7
444 028 000-5
444 029 000-3
ххх
444 031 000-7
444 032 000-5
444 033 000-3

ххх
ххх
444 024 001-8
444 025 001-6
ххх
444 027 001-2
444 028 001-0
444 029 001-9
444 030 001-4
444 031 001-2
444 032 001-0
444 033 001-9

ххх
ххх
444 024 002-3
444 025 002-1
ххх
444 027 002-8
444 028 002-6
444 029 002-4
444 030 002-0
444 031 002-8
444 032 002-6
444 033 002-4

А1.02. Общини от област Бургас
Община
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
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А1.03. Общини от област Варна
Община
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчидол
Девня
Долни Чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 041 000-6
444 042 000-4
444 043 000-2
444 044 000-0

444 041 001-1
444 042 001-0
444 043 001-8
444 044 001-6

444 041 002-7
444 042 002-5
444 043 002-3
444 044 002-1

ххх
444 046 000-7
444 047 000-5
ххх
444 049 000-1
444 050 000-7
444 051 000-5
444 052 000-3

ххх
444 046 001-2
444 047 001-0
ххх
444 049 001-7
444 050 001-2
444 051 001-0
444 052 001-9

ххх
444 046 002-8
444 047 002-6
ххх
444 049 002-2
444 050 002-8
444 051 002-6
444 052 002-4

А1.04. Общини от област Велико Търново
Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Велико Търново
Горна Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол

444 061 000-4
444 062 000-2
444 063 000-0
444 064 000-9
444 065 000-7
444 066 000-5
444 067 000-3
444 068 000-1
444 069 000-0
444 070 000-5

444 061 001-0
444 062 001-8
444 063 001-6
444 064 001-4
444 065 001-2
444 066 001-0
444 067 001-9
444 068 001-7
444 069 001-5
444 070 001-0

444 061 002-5
444 062 002-3
444 063 002-1
444 064 002-0
444 065 002-8
444 066 002-6
444 067 002-4
444 068 002-2
444 069 002-0
444 070 002-6

Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада

444 081 000-2
444 082 000-0
444 083 000-9
444 084 000-7
444 085000-5

444 081 001-8
444 082 001-6
444 083 001-4
444 084 001-2
444 085 001-0

444 081 002-3
444 082 002-1
444 083 002-0
444 084 002-8
444 085 002-6

А1.05. Общини от област Видин
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Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене

444 086 000-3
444 087 000-1
444 088 000-0
444 089 000-8
444 090 000-3
444 091 000-1

444 086 001-9
444 087 001-7
444 088 001-5
444 089 001-3
444 090 001-9
444 091 001-7

444 086 002-4
444 087 002-2
444 088 002-0
444 089 002-9
444 090 002-4
444 091 002-2

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 101 000-4
444 102 000-2
444 103 000-0

444 101 001-0
444 102 001-8
444 103 001-6

444 101 002-5
444 102 002-3
444 103 002-1

ххх
444 105 000-7
444 106 000-5
444 107 000-3
444 108 000-1
444 109 000-0
444 110 000-5

ххх
444 105 001-2
444 106 001-0
444 107 001-9
444 108 001-7
444 109 001-5
444 110 001-0

ххх
444 105 002-8
444 106 002-6
444 107 002-4
444 108 002-2
444 109 002-0
444 110 002-6

Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна

ххх
444 122 000-0
444 123 000-9
444 124 000-7

444 121 001-8
444 122 001-6
444 123 001-4
444 124 001-2

444 121 002-3
444 122 002-1
444 123 002-0
444 124 002-8

Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Балчик
Генерал Тошево
Добрич

ххх
444 142 000-9
444 143 000-7

444 141 001-6
444 142 001-4
444 143 001-2

444 141 002-1
444 142 002-0
444 143 002-8

А1.06. Общини от област Враца
Община
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин

А1.07. Общини от област Габрово

А1.08. Общини от област Добрич
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Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Добрич – селска
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла

444 144 000-5
444 145 000-3
444 146 000-1
444 147 000-0
444 148 000-8

444 144 001-0
444 145 001-9
444 146 001-7
444 147 001-5
444 148 001-3

444 144 002-6
444 145 002-4
444 146 002-2
444 147 002-0
444 148 002-9

А1.09. Общини от област Кърджали
Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене

444 161 000-9
444 162 000-7
444 163 000-5
444 164 000-3
444 165 000-1
444 166 000-0
444 167 000-8

444 161 001-4
444 162 001-2
444 163 001-0
444 164 001-9
444 165 001-7
444 166 001-5
444 167 001-3

444 161 002-0
444 162 002-8
444 163 002-6
444 164 002-4
444 165 002-2
444 166 002-0
444 167 002-9

А1.10. Общини от област Кюстендил
Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Бобов дол
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Трекляно

ххх
444 182 000-5
ххх
444 184 000-1
444 185 000-0
444 186 000-8
444 187 000-6
444 188 000-4
444 189 000-2

ххх
444 182 001-0
444 183 001-9
444 184 001-7
444 185 001-5
444 186 001-3
444 187 001-1
444 188 001-0
444 189 001-8

ххх
444 182 002-6
444 183 002-4
444 184 002-2
444 185 002-0
444 186 002-9
444 187 002-7
444 188 002-5
444 189 002-3

А1.11. Общини от област Ловеч
Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Априлци
Летница

444 201 000-9
444 202 000-7

444 201 001-4
444 202 001-2

444 201 002-0
444 202 002-8
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Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица

444 203 000-5
444 204 000-3
444 205 000-1
444 206 000-0
444 207 000-8
444 208 000-6

444 203 001-0
444 204 001-9
444 205 001-7
444 206 001-5
444 207 001-3
444 208 001-1

444 203 002-6
444 204 002-4
444 205 002-2
444 206 002-0
444 207 002-9
444 208 002-7

Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово

444 221 000-7
444 222 000-5
444 223 000-3
444 224 000-1
444 225 000-0
444 226 000-8
444 227 000-6
444 228 000-4
444 229 000-2
444 230 000-8
444 231 000-6

444 221 001-2
444 222 001-0
444 223 001-9
444 224 001-7
444 225 001-5
444 226 001-3
444 227 001-1
444 228 001-0
444 229 001-8
444 230 001-3
444 231 001-1

444 221 002-8
444 222 002-6
444 223 002-4
444 224 002-2
444 225 002-0
444 226 002-9
444 227 002-7
444 228 002-5
444 229 002-3
444 230 002-9
444 231 002-7

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 241 001-0

444 241 002-6

ххх
444 243 001-7
444 244 001-5
444 245 001-3
444 246 001-1
444 247 001-0
444 248 001-8
444 249 001-6
444 250 001-1
444 251 001-0

ххх
444 243 002-2
444 244 002-0
444 245 002-9
444 246 002-7
444 247 002-5
444 248 002-3
444 249 002-1
444 250 002-7
444 251 002-5

А1.12. Общини от област Монтана

А1.13. Общини от област Пазарджик
Община

Код на обща
субсидия

Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичево
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Ракитово
Септември
Стрелча

ххх
ххх
444 243 000-1
444 244 000-0
444 245 000-8
444 246 000-6
444 247 000-4
444 248 000-2
444 249 000-0
444 250 000-6
444 251 000-4
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А1.14. Общини от област Перник
Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Брезник
Земен
Ковачевци
Перник
Радомир
Трън

444 261 000-3
444 262 000-1
444 263 000-0
444 264 000-8
444 265 000-6
444 266 000-4

444 261 001-9
444 262 001-7
444 263 001-5
444 264 001-3
444 265 001-1
444 266 001-0

444 261 002-4
444 262 002-2
444 263 002-0
444 264 002-9
444 265 002-7
444 266 002-5

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

ххх
444 282 000-0
444 283 000-8
444 284 000-6
444 285 000-4
444 286 000-2
444 287 000-0
ххх
444 289 000-7
444 290 000-2
444 291 000-0

ххх
444 282 001-5
444 283 001-3
444 284 001-1
444 285 001-0
444 286 001-8
444 287 001-6
444 288 001-4
444 289 001-2
444 290 001-8
444 291 001-6

ххх
444 282 002-0
444 283 002-9
444 284 002-7
444 285 002-5
444 286 002-3
444 287 002-1
444 288 002-0
444 289 002-8
444 290 002-3
444 291 002-1

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 301 001-9
444 302 001-7
444 303 001-5
444 304 001-3
444 305 001-1
444 306 001-0
444 307 001-8
444 308 001-6
444 309 001-4
444 310 001-0

444 301 002-4
444 302 002-2
444 303 002-0
444 304 002-9
444 305 002-7
444 306 002-5
444 307 002-3
444 308 002-1
444 309 002-0
444 310 002-5

А1.15. Общини от област Плевен
Община
Белене
Гулянци
Долна Митрополия

Долни Дъбник
Искър
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Кнежа

А1.16. Общини от област Пловдив
Община
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Лъки
Марица
Перущица
Пловдив
Първомай

Код на обща
субсидия
444 301 000-3
444 302 000-1
444 303 000-0
444 304 000-8
444 305 000-6
444 306 000-4
444 307 000-2
444 308 000-0

ххх
444 310 000-4
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Община
Раковски
Родопи
Садово
Стамболийски
Съединение
Хисаря
Куклен

Код на обща
субсидия
444 311 000-2

ххх
444 313 000-9
444 314 000-7
444 315 000-5
444 316 000-3
ххх

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 311 001-8
444 312 001-6
444 313 001-4
444 314 001-2
444 315 001-0
444 316 001-9

444 311 002-3
444 312 002-1
444 313 002-0
444 314 002-8
444 315 002-6
444 316 002-4

ххх

ххх

А1.17. Общини от област Разград
Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян

444 331 000-0
444 332 000-9
444 333 000-7
444 334 000-5
444 335 000-3
444 336 000-1
444 337 000-0

444 331 001-6
444 332 001-4
444 333 001-2
444 334 001-0
444 335 001-9
444 336 001-7
444 337 001-5

444 331 002-1
444 332 002-0
444 333 002-8
444 334 002-6
444 335 002-4
444 336 002-2
444 337 002-0

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 351 001-4
444 352 001-2
444 353 001-0
444 354 001-9
444 355 001-7
444 356 001-5
444 357 001-3
444 358 001-1

444 351 002-0
444 352 002-8
444 353 002-6
444 354 002-4
444 355 002-2
444 356 002-0
444 357 002-9
444 358 002-7

Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Алфатар

444 371 000-7

444 371 001-2

444 371 002-8

А1.18. Общини от област Русе
Община
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово

Код на обща
субсидия
444 351 000-9
444 352 000-7
444 353 000-5
444 354 000-3
444 355 000-1

ххх
444 357 000-8
444 358 000-6

А1.19. Общини от област Силистра
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Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан

444 372 000-5
444 373 000-3
444 374 000-1
444 375 000-0
444 376 000-8
444 377 000-6

444 372 001-0
444 373 001-9
444 374 001-7
444 375 001-5
444 376 001-3
444 377 001-1

444 372 002-6
444 373 002-4
444 374 002-2
444 375 002-0
444 376 002-9
444 377 002-7

А1.20. Общини от област Сливен
Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица

444 391 000-5
444 392 000-3
444 393 000-1
444 394 000-0

444 391 001-0
444 392 001-9
444 393 001-7
444 394 001-5

444 391 002-6
444 392 002-4
444 393 002-2
444 394 002-0

А1.21. Общини от област Смолян
Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе

444 411 000-7
444 412 000-5
444 413 000-3
444 414 000-1
444 415 000-0
444 416 000-8
444 417 000-6
444 418 000-4
444 419 000-2
444 420 000-8

444 411 001-2
444 412 001-0
444 413 001-9
444 414 001-7
444 415 001-5
444 416 001-3
444 417 001-1
444 418 001-0
444 419 001-8
444 420 001-3

444 411 002-8
444 412 002-6
444 413 002-4
444 414 002-2
444 415 002-0
444 416 002-9
444 417 002-7
444 418 002-5
444 419 002-3
444 420 002-9

А1.22. Столична община
Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

Столична община

ххх

ххх

ххх

- 17 -

А1.23. Общини от област София
Община
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна Баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 431 001-0
444 432 001-9
444 433 001-7
444 434 001-5
444 435 001-3
444 436 001-1
444 437 001-0
444 438 001-8
444 439 001-6
444 440 001-1
444 441 001-0
444 442 001-8
444 443 001-6

444 431 002-6
444 432 002-4
444 433 002-2
444 434 002-0
444 435 002-9
444 436 002-7
444 437 002-5
444 438 002-3
444 439 002-1
444 440 002-7
444 441 002-5
444 442 002-3
444 443 002-1

ххх
ххх
444 446 001-0
444 447 001-9
444 448 001-7
444 449 001-5
444 450 001-0
444 451 001-9
ххх

ххх
ххх
444 446 002-6
444 447 002-4
444 448 002-2
444 449 002-0
444 450 002-6
444 451 002-4
ххх

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 461 000-2
444 462 000-0

444 461 001-8
444 462 001-6

444 461 002-3
444 462 002-1

ххх
444 464 000-7
444 465 000-5
444 466 000-3
444 467 000-1
444 468 000-0
ххх
444 470 000-3
444 471 000-1

ххх
444 464 001-2
444 465 001-0
444 466 001-9
444 467 001-7
444 468 001-5
ххх
444 470 001-9
444 471 001-7

ххх
444 464 002-8
444 465 002-6
444 466 002-4
444 467 002-2
444 468 002-0
ххх
444 470 002-4
444 471 002-2

Код на обща
субсидия
444 431 000-5

ххх
444 433 000-1
444 434 000-0
444 435 000-8
444 436 000-6
444 437 000-4
444 438 000-2
444 439 000-0
ххх
444 441 000-4
444 442 000-2
444 443 000-0
ххх
ххх
444 446 000-5
444 447 000-3
444 448 000-1
444 449 000-0
444 450 000-5
444 451 000-3
ххх

А1.24. Общини от област Стара Загора
Община
Братя Даскалови
Гурково
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
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Община

Код на обща
субсидия

Код на субсидия
за капиталови
разходи

Код на субсидия
за социални
разходи

444 481 001-6
444 482 001-4
444 483 001-2
444 484 001-0
444 485 001-9

444 481 002-1
444 482 002-0
444 483 002-8
444 484 002-6
444 485 002-4

444 501 001-8
444 502 001-6
444 503 001-4
444 504 001-2
444 505 001-0
444 506 001-9
444 507 001-7
444 508 001-5
444 509 001-3
444 510 001-9
444 511 001-7

444 501 002-3
444 502 002-1
444 503 002-0
444 504 002-8
444 505 002-6
444 506 002-4
444 507 002-2
444 508 002-0
444 509 002-9
444 510 002-4
444 511 002-2

444 521 001-6
444 522 001-4
444 523 001-2
444 524 001-0
444 525 001-9
444 526 001-7
444 527 001-5
444 528 001-3
444 529 001-1
444 530 001-7

444 521 002-1
444 522 002-0
444 523 002-8
444 524 002-6
444 525 002-4
444 526 002-2
444 527 002-0
444 528 002-9
444 529 002-7
444 530 002-2

А1.25. Общини от област Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище

444 481 000-0
444 482 000-9
444 483 000-7
444 484 000-5
444 485 000-3

А1.26. Общини от област Хасково
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково

444 501 000-2
444 502 000-0
444 503 000-9
444 504 000-7
444 505 000-5
444 506 000-3
444 507 000-1
444 508 000-0
444 509 000-8
444 510 000-3
444 511 000-1

А1.27. Общини от област Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Шумен

444 521 000-0
444 522 000-9
444 523 000-7
444 524 000-5
444 525 000-3
444 526 000-1
444 527 000-0
444 528 000-8
444 529 000-6
444 530 000-1

А1.28. Общини от област Ямбол
Болярово
444 541 000-9
444 541 001-4
444 541 002-0
Елхово
444 542 000-7
444 542 001-2
444 542 002-8
Стралджа
444 543 000-5
444 543 001-0
444 543002-6
Тунджа
444 544 000-3
444 544 001-9
444 544 002-4
Ямбол
444 545 000-1
444 545 001-7
444 545 002-2
______________
З а б е л е ж к а : х х х – за общината не е определен код за дадения вид
субсидия от централния бюджет.
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Приложение №2

Списък на банки, с които Министерството на финансите
е подписало договор за обслужване на плащания по БУС 1302000
и “транзитните сметки”
1. Банка “ДСК”
2. Биохим
3. Булбанк
4. България-инвест
5. Българска пощенска банка
6. Евробанк
7. Корпоративна търговска банка
8. Насърчителна банка
9. Нефтинвестбанк
10. Обединена българска банка
11. Общинска банка
12. Първа източна международна банка
13. Първа инвестиционна банка
14. Райфайзенбанк, България
15. Росексимбанк
16. СЖ Експресбанк
17. Стопанска и инвестиционна банка
18. Хеброс
19. Пиреос – клон София
20. Централна кооперативна банка
21. Юнионбанк
22. ЧПБ “Тексим”

З а б е л е ж к а : Изборът и последващата смяна на обслужващата банка за
плащанията по БУС 1302000 на субсидиите от централния бюджет за общините
се извършва при спазване на изискванията на раздели ІІІ и VІ от това писмо.
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Приложение №3
Технология на разплащане, платежни документи и информация
съгласно БУС 1302000 и сключените договори между МФ и банките –
допълнителни пояснения и указания за общините
А3.01. При технологията на разплащане съгласно БУС 1302000, инициаторът на плащането е съответната бюджетна организация, за чиито плащания е
определен съответен лимит и която се идентифицира чрез уникален десетразряден код, определен от МФ. Чрез обслужващата банка, информацията от представения от бюджетната организация платежен документ “Бюджетно платежно
нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) се изпраща в СЕБРА, където съответния първостепенен разпоредител може да одобри, отхвърли или остави в режим
на чакащи нареждането за плащане. При одобряване на нареждането, плащането
се извършва от сметката на първостепенния разпоредител в БНБ, а информацията за извършеното плащане се получава в обслужващата банка, която я предоставя на бюджетната организация, инициирала това плащане.
А3.02. Така описаната накратко в предходната точка технология на разплащане съгласно БУС 1302000 ще се приложи и по отношение на субсидиите
от централния бюджет на общините, като в настоящето приложение се поясняват и конкретизират отделни елементи и процедури на тази технология.
А3.03. МФ ще определя лимит за плащания за всеки код за субсидия
съгласно т. 6 от това писмо. При всяка промяна на лимита за всеки отделен код
за субсидия общината ще бъде информирана за актуалното състояние на лимита
чрез банковия клон, обслужващ плащанията по БУС 1302000 на субсидиите за
тази община.
А3.04. Когато общината, въз основа на информацията за актуалния лимит
на субсидията,иска да ползва определена сума, тя изготвя и представя в обслужващата банка “Бюджетно платежно нареждане” (формуляр – образец 1092 Р).
За отделните кодове на субсидията начинът на попълване е посочен в т. А3.09.
При изготвянето и попълването на този платежен документ е необходимо да се
имат предвид следните важни положения, изисквания и ограничения:
- за инициирането на плащания по БУС 1302000 не може да се
ползват други видове платежни документи;
- общината може да представя бюджетните платежни нареждания (формуляр – образец 1092 Р) за субсидиите от централния бюджет само в
определения съгласно раздел ІІІ от това писмо обслужващ банков клон;
- в реквизита “Код на платеца” на бюджетното платежно нареждане (формуляр – образец 1092 Р) и за трите кода на субсидиите от централния бюджет се попълва код 990 3 444-8;
- спазва изискванията на т.т. 13-16 от това писмо при попълването
на съответните реквизити на бюджетното платежно нареждане.
А3.05. Следва да се има предвид, че при самото представяне от общината
в обслужващата банка на бюджетното платежно нареждане и неговото обработване от банката, не представлява все още на този етап плащане, поради
което не следва да се взимат от общината счетоводни записвания. Отчитането
съгласно т. 39 от това писмо се извършва след като вече това нареждане за плащане е одобрено от МФ и общината е получила информация за това. Не се из-
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вършва осчетоводяване и в случаите на отхвърлените или поставените от МФ в
режим на “чакащи” бюджетни платежни нареждания, инициирани от общината.
А3.06. Съгласно сключените между МФ и банките договори за обслужване на плащанията по БУС 1302000 и “транзитните сметки” и т. 42 от това писмо
за всеки отделен код на субсидията от централния бюджет съответната община
ще получава от обслужващата банка дневен отчет – извлечение за плащания
по БУС 1302000, съдържащ следните реквизити:
1. Дата и пореден номер на дневния отчет–извлечение
2. Дата на предходния дневен отчет–извлечение за плащания;
3. Идентификация на наредителя на плащанията по БУС
1302000 (в случая - кода на субсидията от централния бюджет;
4. Идентификация на платеца на плащанията по БУС 1302000
–осемразрядния код 990 3 444-8;
5. Информация по отделни плащания, извършени за деня:
а) сума на плащането;
б) сметка/БИН и БАЕ – получател на сумата;
в) код на плащането (двуразрядния код “вид плащане” от
бюджетното платежно нареждане-образец БУС 1092 Р);
г) референтен номер на плащането в БИСЕРА.
6. Обобщена информация за плащанията през годината:
а) сума на плащанията от началото на годината до деня;
б) сума на плащанията за деня;
в) сума на плащанията от началото на годината към датата
(в = а + б).
7. Актуален лимит за плащания
а) заложен лимит;
б) неусвоен (превишен) лимит (7б =7а –6в)
А3.07. Дневните отчети - извлечения за плащанията по БУС 1302000
на трите кода за субсидии ще се предоставят на общината от обслужващата
банка заедно с приложени копия от електронните съобщения за извършените
плащания и отхвърлените наредени плащания за съответния ден.
А3.08. Общите изисквания за съставяне и попълване на “Бюджетното
платежно нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) са следните:
1. Съставяне и представяне на документа:
Документът се съставя в два еднообразни екземпляра от наредителя на
плащането и се представя в обслужващата го банка. След обработката банката
задържа единия екземпляр, а другия връща на наредителя (вносителя).
2. Реквизити:
(1) "банка" - съдържа точна идентификация на банката/банковия клон,
която инициира плащането в БИСЕРА. Попълва се названието на банката, банковия клон и точния му адрес.
(2) "място и дата на издаване" – попълва се населеното място и датата,
на която е представен документа в банката;
(3) "подписи на наредителя" - поставят се подписите на лицата, които
имат право да подписват платежни документи от името на бюджетната организация. Съответствието на тези подписи и спесимена на подписите на лицата,
които имат право да подписват платежните документи, се установяват от банката, приемаща документа;
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(4) "в полза на - име на получателя" - попълва се точното наименование на лицето - получател на плащането на издаденото бюджетно нареждане;
(5) "сметка № на получателя" - попълва се номера на банковата сметка, по която следва да се платят парите;
(6) "БИН на получателя по ЕБК" - попълва се само когато получателят
е разпоредител с бюджетни кредити.
(7) "банков код" - код на банката/банковия клон, където се води сметката на получателя, включително когато сметката се води в същата банка/банков
клон, приемащ документа.
(8) "при банка" - наименованието на банката и банковия клон, където се
води сметката на получателя, включително когато сметката се води в същата
банка/банков клон, приемащ документа.
(9) "вид валута" - Когато плащането е в лева, не се попълва - вида на валутата се подразбира;
(10) "сума" - посочва се плащаната сума. Сумата се попълва без разделители, с две десетични дробни единици, изравнени вдясно, като позициите на
незначещите нули се запълват със защитен знак " ";
(11) "основание за плащане" - съдържа кратко описание на основанието за плащане или код за референция на получателя на сумата, по която той
може да идентифицира намерението на платеца.
А3.09. Тук са представени примерни образци на попълнени бюджетни
платежни нареждания (формуляр – образец 1092 Р) за трите кода на субсидиите от централния бюджет, в съответствие с изискванията на т.т. 13-15 от това
писмо. В определени случаи, МФ може да изисква в бюджетните платежни нареждания да се попълва и друга допълнителна информация (в полетата за свободен текст), а при условията на т. 16 - друг двуразряден код в реквизита “Вид
плащане” или друга сметка. За спазването на изискванията по т.т. 13-15 общините следва да попълват тези платежни документи по посочения по-долу начин:
1. Образец на попълнено “Бюджетно платежно нареждане” (формуляр
– образец 1092 Р) за кода на общата субсидия:
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2. Образец на попълнено “Бюджетно платежно нареждане” (формуляр
– образец 1092 Р) за кода на целевата субсидията за капиталови разходи:

3. Образец на попълнено “Бюджетно платежно нареждане” (формуляр
– образец 1092 Р) за кода на целевата субсидията за социални разходи:

А3.10. С екземпляри от “Бюджетното платежно нареждане” (формуляр – образец 1092 Р) общината може да се снабди от съответните печатници,
книжарници и магазини, продаващи формуляри на платежни документи.
А3.11. Изискването по т. 20 от това писмо за уведомяване на доставчика
за бюджетната сметка на общината е необходимо, тъй като съгласно технологията на разплащане по БУС 1302000, сумата по инициираното от общината бюджетно платежно нареждане ще се превежда на доставчика от сметката на МФ в
БНБ (сметката по т. 41), но в неговото банково извлечение ще фигурира само
БАЕ кода на МФ 990 3 444-8 и кода за субсидията за капиталови разходи 444
ххх 001-х на съответната община. При необходимост от едно евентуално
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последващо възстановяване на неусвоените суми от доставчика, той не би могъл
да ги върне на общината, ако няма информация за нейната сметка.
А3.12. Участието на общината в така описаната технология на СЕБРА и
плащанията по БУС 1302000 се изчерпва с подготвителната работа по определянето на спесимените, изготвянето и инициирането на бюджетните платежни нареждания и получаването от банката на съответните банкови извлечения и
информация за лимитите и извършените плащания по БУС 1302000. Тази технология на разплащане на субсидиите от централния бюджет не налага допълнителни изисквания, свързани с хардуерно или програмно осигуряване. Подведомствените разпоредители на общината не участват в тази технология на
разплащане и не могат да инициират бюджетни платежни нареждания.
А3.13. В хода на извършването на плащанията по БУС 1302000, общините следва да осъществяват необходимия контрол за съответствие между инициираните от тях платежни документи и реално извършените плащания чрез съответните кодове за субсидии. В досегашната практика на плащанията по БУС
1302000 са налице случаи на операторски грешки при обработката на бюджетните платежни нареждания и подаването на данните към СЕБРА, например:
бюджетни платежни нареждания, инициирани от даден десетразряден код се подават към СЕБРА по номера на друг десетразряден код или двойно въвеждане и
подаване към СЕБРА на едно и също бюджетно платежно нареждане. При установени такива случаи и уведомяване на МФ се извършват корекции и сторна
по сметките и лимитите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
А3.14. В тази връзка, при получаване от обслужващата банка на дневните
извлечения-отчети за плащанията по БУС 1302000 за отделните кодове общината е необходимо да проверява отразените в тях суми и да прави съпоставка с
инициираните от нея бюджетни платежни нареждания. В случай, че се констатират следните случаи на операторски грешки при въвеждането на десетразрядните кодове, рефлектиращи в извършени плащания чрез СЕБРА:
- плащане на един код за субсидия е минало чрез друг код на субсидия;
- инициирано от общината плащане е минало чрез кода на друг бюджетен
разпоредител, обслужван от банката;
- плащане по БУС 1302000 на друг разпоредител е минало в крайна сметка чрез някой от кодовете за субсидиите на общината,
общината следва да уведоми писмено за такива грешки МФ – дирекция “Бюджет
и държавно съкровище”, като посочи необходимите данни – дата и сума на плащането, кода, чрез който плащането погрешно е извършено и кода, чрез който е
следвало да се извърши. МФ ще извърши необходимите корекции и сторна за съответните кодове и информацията за тези промени ще бъде получена от общината чрез СЕБРА и обслужващата я банка.
А3.15. Ако е налице операторска грешка на двойно подаване към СЕБРА
на едно и също бюджетно платежно нареждане, плащането е одобрено в СЕБРА
и е насочено към сметка на доставчик на общината, обслужващата банка би следвало чрез процедурата на служебно инкасо да възстанови сумата от сметката на
доставчика по бюджетната сметка на общината, която може да я използва по реда на т. 20 (само при условие, че е в рамките на лимита за съответния код за
субсидия !) или възстанови по сметката на МФ по т. 41. Ако в резултат на такава
грешка е захранена сметката на общината или общинската служба за социално
подпомагане и не е надвишен лимита за съответния код на субсидия, сумата не
е необходимо да се връща на МФ, а вместо това, общината писмено да потвърди
пред обслужващата банка, че приема така извършеното захранване на сметката.

