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  О т н о с н о : Промени  в  Единната бюджетна класификация  за  2002 г. 

                           и  откриване на кодове и сметки на нови първостепенни 

                           разпоредители с бюджетни кредити 

 

 На основание на чл. 8 от Закона за физическото възпитание и спорта и 

чл. 4 и § 37 от Закона за защита на класифицираната информация и във връзка 

с разпоредбите на ПМС № 262/2002 г. в раздел VI А) от Единната бюджетна 

класификация за 2002 г. (ЕБК за 2002 г.) и Приложение № 3 от съвместно 

писмо на МФ и БНБ БДС № 03/2002 г. се правят следните промени: 

 

 1. На новосъздадения първостепенен разпоредител – Министерството 

на младежта и спорта (ММС) се присвояват следните кодове: 

     1.1. За целите на изготвянето и представянето на периодичните и 

годишните финансови отчети и отчетите за касовото изпълнение на бюджета, 

както и на оборотните ведомости и информацията по чл. 33, ал. 3 от Закона за 

счетоводството на ММС се присвоява код 0250. 
 

     1.2. За целите на банковото обслужване и изготвяната от БНБ инфор-

мация по касовото изпълнение на бюджета (форми 90/91) на ММС и подведом-

ствените му разпоредители се присвоява код 2500. 

 

 2. На новосъздадения първостепенен разпоредител – Държавна комисия 

по сигурността на информацията (ДКСИ) се присвояват следните кодове: 

     2.1. За целите на изготвянето и представянето на периодичните и 

годишните финансови отчети и отчетите за касовото изпълнение на бюджета, 

както и на оборотните ведомости и информацията по чл. 33, ал. 3 от Закона за 

счетоводството на ДКСИ се присвоява код 0480. 
 

     2.2. За целите на банковото обслужване и изготвяната от БНБ инфор-

мация по касовото изпълнение на бюджета (форми 90/91) на ДКСИ се присвоя-

ва код 4800. 

 3. Закриват се считано от 31.12.2002 г. кодовете на Комисията за раз-

криване на документи и установяване на принадлежност към бившата 

Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление на Генерал-

ния щаб 0490 и 4900, както и БАЕ кода на комисията 990 3 049-3. 
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 4. Закритите по т. 3 кодове остават да се прилагат при изготвянето на от-

чета за касовото изпълнение на бюджета, годишния финансов отчет и оборотна-

та ведомост за 2002 г. на разпоредителя по т. 3. 

 

 5. Предвижда се при включването в СЕБРА на ММС и подведомствените 

му разпоредители да се прилага БАЕ код 990 3 025-1, а ДКСИ - БАЕ код 990 3 

048-7.  За датата на включването в СЕБРА на плащанията на тези разпоредители 

и подведомствените им организации банките ще бъдат уведомени по досегаш-

ния ред. 

 

 6. Приложение № 2 към т. 53 на БДС 11/2001 г. се допълва, както 

следва: 

990 3 025-1 Министерство на младежта и спорта 3 0 001180 0-4 – 6301 30 135-6 

990 3 048-7 
Държавна комисия по сигурността на 

информацията 
3 0 001401 0-0 – 6301 30 248-1 

 

 7. От списъка в Приложение № 2 към т. 53 на БДС 11/2001 г. се закрива 

считано от 31.12.2002 г. БАЕ кода и номера на банковата сметка и БИН на 

закритата комисия по т. 3: 

990 3 049-3 
Комисия за разкриване на документи и 

установяване на принадлежност към 

бившата ДС или бившето РУ на ГЩ 

3 0 001400 0-8 – 6301 30 249-7 

 

 8. За отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите и касови-

те операции, новосъздадените първостепенни разпоредители следва да прилагат 

Сметкоплана на бюджетните предприятия и ЕБК за 2002 г. 
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