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О т н о с н о : Закриване на левови извънбюджетни сметки и прилагане на
§ 50 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2003 г.
Във връзка с разпоредбите на § 13 и § 50 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за
2003 г. (ЗДБРБ за 2003 г.) Ви уведомяваме за следното:
1. Не подлежат на закриване по реда на § 50 от ЗДБРБ за 2003 г. и това писмо левовите сметки на посочените в Приложение № 7 към § 12 от
ЗДБРБ за 2003 г. извънбюджетни сметки и фондове:
1.1. Фонд за покриване на разходите за приватизация на държавните
предприятия (ФПРПДП) към Агенцията за приватизация;
1.2. Държавен фонд “Земеделие”;
1.3. Национален фонд към Министерството на финансите;
1.4. Специална сметка към общинските съвети за приходите от
приватизация на общински предприятия;
1.5. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и
следприватизационен контрол;
1.6. Специален фонд към съответните общински съвети за покриване
на разходите за инвестиции и дълготрайни активи;
1.7. Учителски пенсионен фонд.
2. Не подлежат на закриване по реда на § 50 от ЗДБРБ за 2003 г. и
това писмо валутните извънбюджетни сметки 186, открити по реда на чл. 45,
ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и чл. 42, ал. 1, т. 2 от
Закона за общинските бюджети.
3. Не подлежат на закриване съществуващите сметки 7442, използвани
за събиране и ежедневно централизиране на приходите от такси върху течните горива по Закона за пътищата и Закона за чистотата на атмосферния въздух в полза на Агенция “Пътища” и Министерството на околната среда.
За тези сметки се запазва досегашния режим на функциониране.
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4. Сметките на фонд “Жилищно строителство” се закриват по нареждане на титуляра на сметката, като сумите се превеждат по бюджетната сметка
съответния първостепенен разпоредител – 7304 на съответната община, респективно сметка 6301 на Министерството на вътрешните работи в БНБ.
5. Извънбюджетните сметки от Приложение № 8 към § 13 от ЗДБРБ за
2003 г., без тези по т. 6, подлежат на закриване по нареждане на съответния разпоредител - титуляр на сметката, като сумите се превеждат от него по съответните бюджетни сметки.
6. Извънбюджетните сметки 7444 на бившите общински служби за социално подпомагане (т. 2 от Приложение № 8 към § 13 от ЗДБРБ за 2003 г.)
подлежат на закриване по нареждане на титуляра, като на основание на чл. 23
от ПМС № 16/2003 г. сумите подлежат на внасяне по сметката на Агенцията за
социално подпомагане (АСП) в БНБ 3 001342 0-0 – БИН 7302 01 000-1 (банков
код на БНБ 661 9 661-1).
7. В случай, че са останали незакрити левови извънбюджетни сметки 744,
открити по реда на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния
бюджет и чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинските бюджети (това са всички
останали левови извънбюджетни сметки 744х, без тези по т.т. 1-6), те следва да
се закрият незабавно по нареждане на титулярите, като наличностите се преведат по съответната левова бюджетна сметка на титуляра. За подведомствените разпоредители на министерствата и ведомствата, включени в СЕБРА,
сумите се превеждат по “транзитната сметка”.
8. Когато титулярът на закриваната по реда на т.т. 5 и 7 сметка 744х няма
открита левова бюджетна сметка в същата обслужваща банка, сумата се превежда по негово нареждане по бюджетната сметка, обслужвана от друга банка, а
ако няма такава – по бюджетната сметка на горестоящия разпоредител.
9. В случай, че не бъдат закрити по нареждане на титулярите левовите
извънбюджетни сметки 744х по т.т. 5 и 7, банките служебно да ги закрият на
28.02.2003 г., като наличностите по тях се превеждат както следва:
9.1. за сметки 7442 (това са всички сметки 7442 без сметки 7442 на Държавен фонд “Земеделие”, Националния фонд и ФПРПДП по т.т. 1.1, 1.2 и
1.3) - по съответната “транзитна сметка” – БИН 7302 01 000-1 на титуляра на
закриваната сметка;
9.2. за сметки 7444 (това са всички сметки 7444 без сметки 7444 по т.т.
1-4, 1.5, 1.6, 4 и 6) – по сметка 7304 на титуляра, а ако няма такава - по сметка
7304 на общината – първостепенен разпоредител, обслужвана от същата банка;
9.3. за сметки 7445 (без сметки 7445 на Учителския пенсионен фонд
по т. 1.7) – по съответните сметки 7305 на РУСО;
9.4. за сметки 7446 – по сметката на НЗОК в БНБ 3 0 001100 0-3 – БИН
7306 00-000-1 (банков код на БНБ 661 9 661-1);
9.5. за сметки 7447 – по съответната сметка 7307 – БИН 7307 01 000-4
на титуляра на закриваната сметка, а ако няма такава - по сметката на Висшия
съдебен съвет в БНБ: 3 0 001738 0-3 – БИН 7307 01 000-4 (банков код на БНБ
661 9 661-1);
9.6. за сметки 7448 на БНТ и нейните поделения (сметки 7448, за които
банките подават информация в БНБ по код 6100) - по сметката на БНТ в БНБ 3 0
001789 0-8 – БИН 7308 01 000-9 (банков код на БНБ 661 9 661-1);

-3-

9.7. за сметки 7448 на БНР и неговите поделения (сметки 7448, за които банките подават информация в БНБ по код 6200) - по сметката на БНР в БНБ
3 0 001790 0-0 – БИН 7308 01-000-9 (банков код на БНБ 661 9 661-1);
9.8. за сметки 7448 на БАН и нейните структурни звена (сметки 7448,
за които банките подават информация в БНБ по код 1701) - по сметката на БАН
в БНБ 3 0 001321 0-5 – БИН 7308 01-000-9 (банков код на БНБ 661 9 661-1);
9.9. за сметки 7448 на ДВУ и техните поделения (сметки 7448, за които
банките подават информация в БНБ по код 1700) - по сметка 7308 на титуляра
на закриваната сметка.
10. В случай, че не са закрити по нареждане на титулярите левовите извънбюджетни сметки 7444 по т. 6 на бившите общински служби, банките служебно да ги закрият на 28.02.2003 г., като наличностите на закритите сметки се
преведат по сметката на АСП в БНБ 3 001342 0-0 – БИН 7302 01 000-1 (банков
код на БНБ 661 9 661-1).
11. В случаите, когато ДСК, освен сметката на фонд “Жилищно строителство” обслужва и сметка 7304 на съответната община – първостепенен разпоредител, в срок до 28.02.2003 г. тя закрива служебно сметка 7444 на фонд “Жилищно строителство”, ако дотогава не е закрита по нареждане на общината, и
отнася сумата по обслужваната от нея сметка 7304 на съответната община.
12. Когато титулярът на закриваната по реда на т.т. 9.1, 9.2 и 9.9 сметка
744х няма открита левова бюджетна сметка в същата обслужваща банка, сумата
се превежда служебно от банката по сметка на горестоящия/първостепенния
разпоредител или по бюджетна сметка на титуляра в друга банка, само ако банката е уведомена за нейния номер. Банката не носи отговорност, ако при тези
случаи не е уведомена за съответния номер на бюджетната сметка и остане незакрита извънбюджетната сметка на титуляра.
13. Ако поради причините и обстоятелствата, посочени в т. 12, останат
незакрити след 28.02.2003 г. подлежащи на закриване левови извънбюджетни
сметки, банката своевременно уведомява съответния първостепенен разпоредител за номерата на тези сметки, както следва:
- за сметки 7442 – съответното министерство (ведомство), по чийто четириразряден код се подава информацията в БНБ за съответната сметка 7442;
- за сметки 7444 – съответната община - първостепенен разпоредител, по
чийто четириразряден код се подава информацията в БНБ за съответната сметка
7444;
- за сметки 7448 по т. 9.9 на държавните висши училища – Министерството на образованието и науката.
14. Въз основа на получената по реда на т. 13 информация, съответните
първостепенни разпоредители следва да предприемат незабавно мерки по закриването на сметките, като за целта наредят на подведомствените си разпоредители да закрият сметките или директно да уведомят обслужващата банка за номера на съответната бюджетна сметка, където да се преведат сумите.
15. Първостепенните разпоредители, при представянето в МФ и Сметната палата на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните
сметки и фондове за първото тримесечие на 2003 г., следва да декларират (писмо – свободен текст), че всички техни и на подведомствените им разпоредители
сметки по §§ 13 и 50 от ЗДБРБ за 2003 г. са закрити.
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16. По реда на т. 15 БАН и държавните висши училища декларират пред
Министерството на образованието и науката, а ВА “Г. С. Раковски” и висшите
военни училища – пред Министерството на отбраната, че всички подлежащи на
закриване сметки по § 50 от ЗДБРБ за 2003 г. са закрити.
17. Прехвърлянето на сумите от закритите извънбюджетни сметки по съответните бюджетни сметки се отразява от бюджетните предприятия по § 62-00
от Единната бюджетна класификация за 2003 г., както следва:
- постъпилите по бюджетната сметка суми от закритите извънбюджетни
сметки се отразяват в увеличение на § 62-01;
- преведените от извънбюджетната сметка суми се отразяват в отчета на
закриваната извънбюджетна сметка в намаление на § 62-02;
18. Министерствата, ведомствата, Висшия съдебен съвет, НОИ, НЗОК,
държавните висши училища, БАН, БНТ, БНР и техните подведомствени разпоредители при изготвянето на месечния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки съгласно БДС № 02/03.02.2003 г. отразяват данните за закритите извънбюджетни сметки по реда на § 50 от ЗДБРБ за 2003 г.
в колоната “ИБСФ по чл. 45, ал. 2 от ЗУДБ”.
19. Министерството на вътрешните работи отразява данните на закрития фонд “Жилищно строителство” в месечния отчет за касовото изпълнение
на бюджета и извънбюджетните сметки съгласно БДС № 02/03.02.2003 г. в колоната “Закрити ИБСФ 2003 г.”.
20. БНБ закрива служебно на 28.02.2003 г. водената при нея извънбюджетна сметка 3 0 001801 1-9 – БИН 7442 02 000-2, като прехвърля сумите по
сметка 5 0 001801 3-3.
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