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О т н о с н о: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предриятия за 2002 г., отчитане на определени операции през 2003 г.
и промени в Сметкоплана на бюджетните предприятия
С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за
годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2002 г., съгласно § 49, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2003 г. (ЗДБРБ за 2003 г.) и представянето на оборотните ведомости и друга отчетна информация за консолидиране в Министерството на финансите във връзка
с чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството. В указанията се третират и някои
въпроси по отчитането за 2003 г. на прехвърлянето на активи и пасиви между
бюджетни организации или отделни отчетни групи (стопански области), както и
промени в Сметкоплана на бюджетните предприятия.
I. Процедури преди изготвяне на оборотните ведомости
1. Напомняме, че текущо през 2002 г. не следва да са извършвани процедури по приключване на приходните и разходните сметки от раздели 6 и 7 със
сметките от групи 11, 12 и 13 на Сметкоплана на бюджетните предприятия
(СБП). В случай, че това е направено, тези операции не следва да се вземат
предвид при изготвянето на оборотната ведомост, която ще се представя чрез
първостепенния разпоредител в МФ и Сметната палата.
2. При изготвянето на сборната оборотна ведомост, която подлежи на
представяне в МФ и Сметната палата, следва да са осчетоводени всички разходи
и приходи, отнасящи се за 2002 г. В тази връзка, за тяхното осчетоводяване да
се ползват разпоредбите на т. 2 от БДС № 05/2002 г. (писмото на МФ за годишното счетоводно приключване за 2001 г.)
3. Подлежат на начисляване като разходи и задължения неизплатените
помощи и обезщетенията за домакинства, отнасящи се за 2002 г. Аналогично,
неизплатените обезщетения и помощи за безработица, отнасящи се за 2002 г.
следва да бъдат начислени като разходи и задължения на НОИ (на Държавното
обществено осигуряване).
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4. Напомняме, че редът и начинът за отчитане на разходите и приходите
от стопанска дейност по смисъла на Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО) е регламентиран в т. 56 от БДС № 05/2002 г., съгласно който
тези суми следва да са начислени по сметките от раздел 6 и 7, като едновременно с това, те подлежат на отразяване и по задбалансовите сметки 9931 и 9939.
5. Разходите за провизии за персонал се начисляват по реда на НСС 19
като се дебитира сметка 6047 срещу кредитиране на сметка 4230. При начисляването на тези разходи да се имат предвид указанията, дадени в т. 5 от БДС
№ 05/2002 г. и следното:
- очакван брой дни и персонал – оценка на очаквания брой дни (а не
пълния брой дни!) на натрупващите се отпуски (независимо за коя година се
отнасят) и брой на лицата, които ще ги ползват през 2003 г. (виж т. 3.3.3 от
НСС 19, валиден от 2002 г.).
– размер и структура на провизиите за персонал – подлежащата на начисляване сума включва два компонента: очаквани разходи за отпуските и
припадащите се върху тях вноски за ДОО, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване за сметка на работодателя (бюджетното предприятие) на база на размерите и съотношенията, приложими през 2003 г. съгласно Закона за бюджета на ДОО за 2003 г. За сумата на припадащите се вноски се съставя същата счетоводна статия (Дт с-ка 6047/Кт с-ка 4230).
6. Във връзка с т. 13 от Заповед № 504/2002 г. приходите от данъци, мита и такси с данъчен характер се отчитат на касова основа. Приходите от осигурителни вноски се отчитат също на касова основа, модифицирана с ефекта от
начислените вземания по начети.
7. НОИ предоставя на НЗОК с писмо информация за дължимите към
31.12.2002 г. начислени вземания по начети за здравно-осигурителни вноски за
2002 г. С посочената в писмото сума НЗОК съставя счетоводната статия Д-т ска 4301 / К-т с-ка 7012 и я отразява в оборотната си ведомост за 2002 г.
8. В баланса на реда “3. Прираст/намаление в нетните активи за периода”
(шифър 0403) в съответните колони за начален баланс (данните за предходната
година) се посочва сумата на началното салдо на сметка 1101, съответно 1102 и
1109, формирано от приключването на сметките от групи 12 и 13 за 2001 г.
9. Във връзка с възникнали в края на 2002 г. случаи на преводи на път
(преводи в процес на сетълмент) между сметки в системата на първостепенния
разпоредител (включително и преводи между банкови сметки/БИН 7311 хх 000х и 7304 00 000-2) се ползват сметки от подгрупа 508. За 2002 г. сметки 508 се
дебитират, а през 2003 г. се кредитират (срещу дебитиране на сметки от подгрупи 500 или 501).
10. Напомняме, че реализираните курсови разлики от операции с финансови активи и валута се отчитат по съответните сметки от подгрупи 738 и 739.
Сметките от гр. 78 се ползват за отчитането на преоценки на наличности на съответните активи и пасиви към дадена счетоводна дата.
11. На база на начислените балансови вземания и задължения да се извърши анализ на просрочията към 31.12.2002 г. Просрочените суми да се отразят по задбалансови сметки от подгрупи 991 и 992. по отчетната им стойност
към 31.12.2002 г., без да се взема предвид свързаните с тях корективи (провизии
за вземания и др.). При отразяването на просрочените вземания и задължения да
се има предвид и изложеното в т. 111 от Ръководството по прилагане на
сметкоплана на бюджетните предприятия (Ръководството), публикувано в

-3-

изданието на МФ – списание “Бюджетът” – бр. 3/2001 г. По задбалансовите
сметки от подгрупи 995 и 996 се отразява сумата на вноса и износа на активи и
услуги (виж т. 112 от Ръководството).
12. Напомняме, че редът, начинът и избор на вариант за периодично
приключване на сметки 4500 е посочен в т. 12 от БДС № 05/2002 г.
13. Отчитането текущо през годината на операциите по сметките от гр.
65 е регламентирано в т.т. 59 и 60 от БДС № 05/2002 г. Към 31.12.2002 г.
сметки 6501, 6502, 6503 и 6507 следва да имат кредитно салдо преди приключването на сметките от раздел 6 и 7. Това състояние на тези сметки се посочва в
оборотната ведомост за 2002 г., подлежаща на представяне в МФ. Останалите
сметки от група 65 – 6504, 6506 и 6508 се посочват в оборотната ведомост за
2002 г., подлежаща на представяне в МФ със сумата на натрупаните през годината дебитни и кредитни обороти.
14. Съгласно т.т. 10 и 14 от Заповед № 504/2002 г. на министъра на
финансите, данните за операциите и наличностите на централния бюджет за
2002 г. се изготвят на касова основа и се представят само отчети за касовото
изпълнение на централния бюджет. В тази връзка, възникващите за сметка на
централния бюджет публични и частни държавни вземания, в резултат на дейността на Агенцията за приватизация и другите органи по приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол, Агенцията за държавни вземания, Главна данъчна дирекция, Агенция “Митници” и други държавни органи, не се
включват в отчетните данни на начислена основа за тези бюджетни организации. До преминаването към отчитане на начислена основа на операциите и
наличностите на централния бюджет, регистрирането на тези данни от тези
бюджетни организации може да се извършва по извънсчетоводен път или чрез
задбалансово отчитане. Подлежат на отчитане от тези организации разчетите им
с централния бюджет по повод на събрани по техни банкови сметки в негова
полза парични средства, като за целта се ползва сметка 4671, както и придобитите от тях конфискувани или по друг принудителен ред активи и операциите
с тях в полза на държавата.
II. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно
чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството
15. За целите на консолидиране в МФ на счетоводната информация за
активите, пасивите, приходите и разходите на бюджетните предприятия съгласно чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството следва да се изготвят оборотни ведомости поотделно за трите отчетни групи (стопански области) с данни за
състоянието по счетоводните сметки преди операциите по приключването съгласно раздел III. Данните в оборотните ведомости се представят на ниво синтетични счетоводни сметки (сметките с четириразряден номер)
16. Процесът на обобщаване на отчетните данни се извършва освен на
йерархично и организационно ниво (от нисшестоящи разпоредители към висшестоящи и първостепенни разпоредители), но и по отделни отчетни групи (стопански области). В тази връзка, оборотните ведомости и изискваната информация по т. 22 на подведомствените разпоредители се обобщават от съответния
висшестоящ разпоредител. Първостепенният разпоредител обобщава оборотните ведомости за цялата си система и изготвя сборна оборотна ведомост.
17. Обхватът на обобщаване на данните се ограничава само до отчетните
данни на бюджетните предприятия, така както са дефинирани в § 1, т. 1 от
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Закона за счетоводството. Не подлежат на обобщаване отчетите на контролираните от държавата/общината предприятия и търговски дружества. Също
така, извън обхвата на обобщаване остават и отчетите на субсидираните от държавата/общината търговски дружества, предприятия, нестопански организации, фондации и други подобни институции.
18. Отчетните данни за 2002 г. на трансформираната от 01.01.2003 г. в
първостепенен разпоредител Агенция за ядрено регулиране се обобщават и
включват в сборната оборотна ведомост за 2002 г. на Министерски съвет.
19. Отчетните данни за 2002 г. на бившите общински служби, които от
01.01.2003 г. са трансформирани в подведомствени разпоредители на Агенцията
за социално подпомагане, се обобщават и включват в сборната оборотна ведомост за 2002 г. на съответната община.
20. Отчетните данни за 2002 г. на държавните висши училища (ДВУ) и
БАН се обобщават и представят от Министерството на образованието и науката
(МОН) отделно от данните на включените в бюджета на МОН разпоредители,
аналогично на обобщаването на касовите отчети на ДВУ и БАН. Аналогично се
процедира от Министерството на отбраната (МО) по отношение на отчетните
данни за 2002 г. на ВА “Г. С. Раковски”, както и за отчетните данни на закритата Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност
към бившата ДС или бившето РУ на ГЩ, които се представят от оторизирано
за това лице от Ликвидационната комисия по ПМС 262/2002 г.
21. Отчетните данни за 2002 г. за приходите, разходите, активите и пасивите на Националния фонд към Министерството на финансите се обобщават и
представят, аналогично на периодичните и годишните касови отчети. В тази
връзка, тези счетоводни данни не следва да фигурират в консолидираните оборотни ведомости на съответните разпоредители, а да се обобщават от Дирекция
“Национален фонд” към Министерството на финансите, която представя данните на МФ – дирекция “Бюджет и държавно съкровище” и Сметната палата.
22. Освен сборните оборотни ведомости, за 2002 г. подлежат на изготвяне
и представяне в МФ по реда на чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството:
22.1. Информация за структурата на себестойността на дейностите,
отчитани по сметки от група 65 - изготвя се по отделни отчетни групи (стопански области). Следва да се има предвид, че това не е справка за кореспонденция
между сметки от гр. 60 и 65. Напомняме, че съгласно т.т. 58, 59 и 60 от БДС
№ 05/2002 г. не се допуска кореспонденция между сметките от гр. 60 и гр. 65.
22.2. За целите на попълването на данните за баланса, на електронния
носител по т. 23 се попълва и справка за провизии и корективи на опеределени
вземания и задължения.
23. Първостепенните разпоредители изготвят сборните оборотни ведомости и справките по т. 22 по определена от МФ – дирекция “Бюджет и държавно съкровище” форма, на електронен носител (файл - XLS формат). Файлът
може да се получи от първостепенния разпоредител от съответната дирекция в
МФ, отговаряща за финансирането му (а общините – и от съответната областна
администрация), след представяне на дискета или по посочен от него e-mail.
24. Напомняме, че на основание на § 49, ал. 1 от ЗДБРБ за 2003 г. за годишните финансови отчети за 2002 г. на бюджетните предприятия се прилага
формата и съдържанието на годишния финансов отчет, определени със Заповед
№ 81/29.01.2002 г. на министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 13 от 2002 г.).
Сборния баланс е включен в електронния носител по т. 23. Изготвянето и
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представянето на информацията по реда на този раздел и раздел IV не отменят задължението на бюджетните предприятия да изготвят и представят
съответните статистически формуляри в рамките на регламентирания със
Закона за статистиката ред и срок.
25. Първостепенният разпоредител организира процеса по обобщаването
на отчетната информация по този раздел на подведомствените си разпоредители. В хода на обобщаването на счетоводните данни може да се ползва формата по т. 23, или да се определи друг ред и форма, в зависимост от броя и структурата на подведомствените разпоредители, софтуерна и хардуерна осигуреност
и други фактори, влияещи върху процеса на обобщаване на счетоводните данни.
При всички случаи необходимите данни следва да се осигурят на първостепенния разпоредител за изготвянето от него на изискваната счетоводна информация, както и за спазването на изискванията на т.т. 44 и 45 за съхраняването на
информацията на електронен носител (файла по т. 23).
III. Годишно приключване на счетоводните сметки
26. Приключването на сметките по този раздел се извършва от бюджетното предприятие след като е осигурена информацията за изготвяне на оборотната ведомост и справките по раздел II.
27. Сметки от раздел 6 се приключват както следва:
27.1. Групи 60, 61, 62 и 64, както и сметки 6501, 6502, 6503 и 6507, в зависимост от това, в коя отчетна група (стопанска област) се водят, се приключват както следва:
- със с/ка 1201 – за тези сметки, водени в отчетна група “Бюджети”;
- със с/ка 1202 – за тези сметки, водени в отчетна група “ИБСФ”;
- със с/ка 1209 – за тези сметки,водени в отчетна група “Други сметки
и дейности” (ДСД).
27.2. Сметките от група 65 - 6504, 6506 и 6508 при извършването на процедурите по приключването, следва да са с равни дебитни и кредитни обороти и
нулеви салда (виж. т. 13).
27.3. Групи 67 и 69 се приключват и в трите отчетни групи (стопански
области) със сметка 1309.
28. Сметки от раздел 7 се приключват както следва:
28.1. Групи 70, 71, 72, 73, 74 и 75, в зависимост от това, в коя отчетна
група (стопанска област) се водят, се приключват както следва:
- със с/ка 1201 – за тези сметки, водени в отчетна група “Бюджети”;
- със с/ка 1202 – за тези сметки, водени в отчетна група “ИБСФ”;
- със с/ка 1209 – за тези сметки,водени в отчетна група “ДСД;
28.2. Група 76 се приключва и в трите отчетни групи (стопански области) със сметка 1309;
28.3. Група 78 се приключва и в трите отчетни групи (стопански области) със сметка 1301;
28.4. група 79 се приключва и в трите отчетни групи (стопански области)
със сметка 1309.
29. Задбалансовите сметки от подгрупа 993 се приключват както следва:
29.1. сметка 9931 – със сметка 9981;
29.2. сметка 9939 – със сметка 9989.
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30. Задбалансовите сметки от подгрупа 995 се приключват със сметка
9981, а тези от подгрупа 996 - със сметка 9989. Салдото на задбалансовата сметка 9209 се приключва със сметка 9989.
31. След извършване на горепосочените процедури по приключване на
сметките от раздели 6 и 7, подгрупи 993, 995 и 996, сумите по сметки от група
12 се приключват както следва:
31.1. с/ка 1201 се приключва със с/ка 1101;
31.2. с/ка 1202 се приключва със с/ка 1102;
31.3. с/ка 1209 се приключва със с/ка 1108.
32. Сметките от група 13 се приключват със сметка 1109.
33. Операциите по т.т. 27 - 32 се извършват за отчетната 2002 г.
34. Сметките от групи 12, 13 и раздел 6 и 7, както и задбалансовите сметки от подгрупи 993, 995 и 996, след извършването на операциите по този раздел, се откриват за 2003 г. с нулеви салда.
ІV. Ред и срокове за представяне на сборните оборотни ведомости
и информацията по раздел II в МФ и Сметната палата
35. Сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II от настоящето писмо подлежат на представяне от първостепенните разпоредители в
следните срокове:
35.1. до 31.03.2002 г. – Администрацията на президента, Конституционния съд, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба,
Комисията за защита на конкуренцията, Държавната комисия по сигурността на
информацията (ДКСИ), Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за
електронни медии.
35.2. в сроковете на представяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за първото тримесечие на 2003 г. – другите първостепенни разпоредители – Народното събрание, Министерски съвет, министерствата и ведомствата (без тези по т.т. 35.3 и
35.4), Сметната палата, НЗОК, БНТ, БНР.
35.3. седем работни дни след срока по т. 35.2 – Министерството на финансите (включително и дирекция “Национален фонд”), Министерството на вътрешните работи, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика,
НОИ, Висшия съдебен съвет, общините без Столична община.
35.4. пет работни дни след срока по т. 35.3 – Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и горите, Министерството
на отбраната, Министерството на външните работи и Столична община.
35.5. При наличие на готовност, първостепенният разпоредител може да
представи и в по-ранен срок, по реда на този раздел, файла по т. 23 със сборната
оборотна ведомост и информацията по раздел II, след предварително съгласуване на датата със Сметната палата.
35.6. Въз основа на сроковете по т.т. 35.1 – 35.5 съответният първостепенен (висшестоящ) разпоредител организира изготвянето и обобщаването на информацията от подведомствените му разпоредители и структурни единици.
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35.7. Отчетните данни за 2002 г. на закритата Комисия за разкриване на
документи и установяване на принадлежност към бившата ДС или бившето
РУ на ГЩ се представят по реда на т. 20 заедно с тези на ДКСИ.
36. Сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II (попълненият файл, предоставен от МФ по т. 23) подлежат на представяне от първостепенните разпоредители само на технически носител (дискета). Файловете може
да се представят в компресиран формат ARJ или WINZIP.
37. Министерствата и ведомствата, Висшия съдебен съвет, НОИ, НЗОК,
БНТ и БНР, представят в Сметната палата в срока по т. 35 два броя дискети (по
един за МФ и Сметната палата) със сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II, като писмено се декларира, че файловете в двете дискети са с
еднакво съдържание и данните в тях са идентични на тези от счетоводната система. В допълнение към това, министерствата и ведомствата (без специалните
ведомства – МО, МВР, НРС и НСО) изпращат файла и на МФ – дирекция “Бюджет и държавно съкровище” на e-mail:
n.pavlov@minfin.bg.
38. Общините представят сборните оборотни ведомости и информацията
по раздел II на две дискети: едната дискета се представя в сектора на съответното териториално поделение на Сметната палата в срока по т. 35, а втората
дискета се изпраща или представя от тях в ИИЦ към “Информационно обслужване” АД (адрес: София, ж.к. “Изгрев”, ул. “172” № 11) до два дни след
представянето в Сметната палата, като с писмо се декларира пред Сметната
палата и МФ (писмото за МФ също се представя в ИИЦ), че файловете в двете
дискети са с еднакво съдържание и данните в тях са идентични на тези от счетоводната система. Файлът за МФ може да се изпрати от общината и по e-mail:
iic5@minfin.government.bg.
При изпращането на файла от общината по e-mail, горепосоченото писмо се изпраща в МФ – дирекция “Бюджет и държавно съкровище”, като в него допълнително се посочва датата на изпращането, e-mail на МФ, на който е изпратен и email на общината, от който е изпратен.
39. Представеният по реда на т.т. 35 - 38 файл се наименува по следния
начин: BALANCE-2002-xxxx.xls (в хххх се попълва кода на първостепенния
разпоредител по ЕБК за 2003 г.) Данните в оборотната ведомост и справките
по т. 22 се попълват във файла в лева (със стотинки).
40. Обобщените от МОН оборотни ведомости и информацията по раздел
II на държавните висши училища (ДВУ) и БАН се представят по реда на т.т. 3537 на отделни файлове, които се наименоват BALANCE-2002-1780-DVU.xls (за
отчетните данни на държавните висши училища) и съответно BALANCE-20021790-BAN.xls (за отчетните данни на БАН). Аналогично, МО представя данните
на ВА “Г. С. Раковски” на отделен файл, наименован BALANCE-2002-1281VA.xls. Файловете по т. 23 с данните на отделните ДВУ се изпращат от МОН и
МО в МФ и Сметната палата.
41. Сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II на Националния фонд се представят по реда на т.т. 35-37 от дирекция “Национален
фонд” към МФ на файл с име BALANCE-2002-9817-NF.xls.
42. Оборотна ведомост и информацията по раздел II на функциониращата до 31.12.2002 г. Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата ДС или бившето РУ на ГЩ се представят от по реда
на т.т. 35.7, 36 и 37 на отделен файл с име BALANCE-2002-4900-DOSIE.xls.

-8-

43. При представянето на файловете по реда и в сроковете на т. 35-42 в
Сметната палата се представя на хартиен носител в три екземпляра (по един
за МФ, Сметната палата и съответния първостепенен разпоредител) сборният
баланс на първостепенния разпоредител и приложението към годишния финансов отчет (елементите по т. 1.1 и 1.3 на Заповед № 81/29.01.2002 г. на министъра
на финансите). В сборните баланси на МОН и МО не се включват отчетните
данни по т. 40. Балансите и приложенията на БАН и държавните висши училища се представят от тях на хартиен носител в четири екземпляра в МОН (по
един за МОН, МФ, Сметната палата и съответния разпоредител), а тези на ВА
“Г. С. Раковски” – в МО, в рамките на срока съгласно т. 35.6, като МОН и МО
ги предоставят на Сметната палата.
44. Всеки бюджетен разпоредител с подведомствени разпоредители следва да разполага и съхранява при него поне в един екземпляр на хартиен носител
финансовите отчети, а на електронен носител (файла по т. 23) - оборотните ведомости и справките по т. 22 на подведомствените му разпоредители или сборните оборотни ведомости, справки и финансови отчети, ако подведомствените
разпоредители от своя страна имат подчинени структури на самостоятелен баланс и обособено счетоводство.
45. Файловете по т. 23 със сборните оборотни ведомости и информацията
по раздел II на второстепенните разпоредители следва да се съхраняват и при
съответните първостепенни разпоредители (отделен файл по т. 23 за всеки второстепенен разпоредител). Данните за училищата на МОН (без държавните висши училища) може да се съхраняват по реда на тази точка вместо в МОН в съответните регионални инспекторати по образованието.
46. При поискване, информацията по т.т. 44 и 45 се представя на електронен носител (файла по т. 23) на Сметната палата, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, МФ – дирекция “Бюджет и държавно съкровище” и
дирекциите, отговарящи за финансирането и бюджета на съответните първостепенни разпоредители, Националния статистически институт, както и на други
оторизирани за това органи. При поискване от Сметната палата се представя и
оборотна ведомост след приключвателните операции по раздел III.
V. Други указания за 2003 г.
47. През 2003 г. начислената по т. 5 сума се сторнира (черно сторно) от
бюджетното предприятие изцяло и наведнъж, като се съставя счетоводната статия: Дт с-ка 4230 / Кт с-ка 6048.
48. Начислените по т. 7 суми се сторнират от сметка 7012 през 2003 г.
49. Наличните към 31.12.2002 г. активи и пасиви на трансформираната
от 01.01.2003 г. в първостепенни разпоредител Агенция за ядрено регулиране
(АЯР) се отписват от консолидираната отчетност на Министерски съвет със
счетоводна дата 01.01.2003 г., и със същата счетоводна дата се завеждат като
активи и пасиви в отчетността на АЯР като първостепенен разпоредител, чрез
използването на сметките от подгрупа 762.
50. Прехвърлените на Агенцията за социално подпомагане (АСП) през
2003 г. активи и пасиви на бившите общински служби за социално подпомагане
се отписват от консолидираната отчетност на общината чрез сметки 7611 и
7612, а трансфера на салдото на закритата извънбюджетна сметка съгласно чл.
23, ал. 1 от ПМС № 16/2003 г. се отразява от общините по дебита на сметка
7522. Поетите от АСП активи и пасиви се отразяват от нея чрез използването на
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сметки 7617 и 7618, а получения трансфер от закритата извънбюджетна сметка
по чл. 23, ал. 1 от ПМС № 16/2003 г. – по кредита на сметка 7549. Касовите
трансфери по чл. 23, ал. 2 от ПМС № 16/2003 г. се отразяват в отчетността на
АСП по дебита на сметки 7544, а от общините – по кредита на сметка 7522.
51. По реда на т.т. 49 и 50 се отчита прехвърлянето на активите и пасивите между бюджети, сметки и фондове на министерствата и ведомствата и общините в резултат на структурни промени от началото на 2003 г., както и на
закриването на техни извънбюджетни сметки и фондове съгласно §§ 13, 14 и 50
от ЗДБРБ за 2003 г. (при общините се ползват сметките от подгрупа 764). При
прехвърлянето на касовите наличности на закритите извънбюджетни сметки и
фондове се ползват съответните сметки от гр. 75. При прехвърлянето на активи
и пасиви на набирателни сметки (включително и парични средства) между различни първостепенни разпоредители се ползват съответните сметки от подгрупи
761, 762, както и 764 (в случаите на прехвърляне между отделни общини).
52. Предвижда се въвеждането на тримесечно изготвяне и представяне
на технически носител на сборните оборотни ведомости за 2003 г. в МФ и
Сметната палата. Формата и съдържанието на файла със сборната оборотна ведомост, редът, начинът и сроковете за изготвянето и представянето на тази информация в МФ и Сметната палата ще бъдат определени допълнително.
VІ. Промени от 2003 г. в Сметкоплана на бюджетните предприятия
53. Уведомяваме Ви, че на основание на чл. 5, ал. 2 от Закона за счетоводството и във връзка с т. 6 от Заповед № 504/2002 г., със Заповед № ЗМФ –
74/06.02.2003 г. (обн., ДВ, бр. 18/25.02.2003 г.) е утвърден актуализиран списък
на сметките от Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП), които ще се
прилагат от 2003 г.
54. Извършените промени в СБП са следните:
54.1. Закрива се сметка 4567.
54.2. Сметка 4616 се пренаименова на сметка 4616 Временни безлихвени заеми за/от НЗОК.
54.3. Създава се нова подгрупа 465 “Разчети за поети осигурителни
вноски” със следните две сметки:
– с/ка 4651 Разчети между централния бюджет и първостепен-ните
разпоредители за поети осигурителни вноски;
– с/ка 4659 Разчети между бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски.
54.4. Създава се нова подгрупа 495 “Отсрочени трансфери за поети
осигурителни вноски” със следните три сметки:
– с/ка 4955 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО;
– с/ка 4956 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски за здравно
осигуряване;

– с/ка 4957 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
54.5. В подгрупа 643 се създава нова сметка 6430 “Здравно-осигурителни разходи.
54.6. В подгрупа 643 се закриват сметки 6431, 6432, 6433 и 6439.
54.7. Създава се нова подгрупа 759 “Трансфери за поети осигурителни
вноски” със следните пет сметки:
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– с/ка 7595 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО;
– с/ка 7596 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване;
– с/ка 7597 Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
– с/ка 7598 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски;
– с/ка 7599 Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски.
54.8. Закрива се сметка 9209.
55. Сметките от подгрупи 465, 495 и 759 на СБП ще се прилагат от бюджетните предприятия без общините считано от 01.07.2003г., във връзка с разпоредбите на § 25, 26 и 71 от ЗДБРБ за 2003 г.
VІІ. Други въпроси
56. Във връзка с т. 5 от Заповед № 504/2002 г. бюджетните предприятия
при отчитането на техните активи, пасиви и операции следва да прилагат през
2003 г. съответните разпоредби на Ръководството по прилагане на сметкоплана на бюджетните предприятия, публикувано в изданието на МФ – списание “Бюджетът” – бр. 3/2001 г., при съобразяване с настъпилите промени в
СБП от 2001 г. до сега и издадените от МФ – дирекция “Бюджет и държавно съкровище” писма и указания по отделни въпроси.
57. Уведомяваме Ви, че в изпратената с писмо на МФ БДС № 01/2003 г.
Единна бюджетна класификация за 2003 г. (ЕБК за 2003 г.) е допусната техническа грешка в наименованието на § 69-08. Коректното наименование на този подпарагараф е “§ 69-08 – Корективен трансфер за поети осигурителни
вноски”.

МИНИСТЪР :

