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 Относно: Единната бюджетна класификация за 2020 г.  

          и други въпроси 
 

 1. Приложено, изпращаме Ви утвърдената в съответствие с разпоредбите 

на чл. 14, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) Единна бюджетна класи-

фикация за 2020 г. (ЕБК), която се прилага при бюджетирането, изпълнението и 

отчитането на касова основа от бюджетните организации през 2020 г. на опера-

циите и наличностите по бюджетите, сметките за средствата от Европейския съюз 

и сметките за чужди средства. 
 

 2. Изменянето и допълването на ЕБК се извършва само от Министерст-

вото на финансите. 
 

 3. Кодовете от раздел VІІ на ЕБК се използват и за целите на изготвяне и 

представяне на оборотните ведомости и друга отчетна информация съгласно чл. 

167 от ЗПФ, за обработка на информацията за целите на обслужване на платежни 

сметки и плащания на бюджетни организации, СЕБРА, както и за статистически 

и други цели, свързани с обобщаването на данни и идентифицирането на опера-

ции, произтичащи от прилагането на ЗПФ и други закони и нормативни актове. 
 

 4. Когато на общините са преотстъпени (изцяло или частично) държавни 

такси, чийто размер е утвърден с тарифа за държавните такси съгласно Закона за 

държавните такси, тези суми се отчитат от общините по приходен § 25-01, докол-

кото не е определено друго с указания на Министерството на финансите. 
 

 5. Наименованието на подгрупа 760 от Сметкоплана на бюджетните 

организации и на сметките към нея се променя както следва: 
 

 760 Прехвърлени активи и пасиви в системата на първостепенния  

          разпоредител 

          7600 Прехвърлени активи и пасиви в отчетната група (стопанската  

                   област)  

          7601 Прехвърлени активи и пасиви между отчетни групи "БЮДЖЕТ"  

        и "Сметки за средства от Европейския съюз" 

          7602 Прехвърлени активи и пасиви между отчетни групи "БЮДЖЕТ"  

        и "Други сметки и дейности" 

          7603 Прехвърлени активи и пасиви между отчетни групи „Сметки за  

        средства от Европейския съюз"и "Други сметки и дейности". 
 

 Приложение: съгласно текста. 
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