
Приложение № 1

към т. 4

кодове за 

отчитане 
Наименование на сметките на бюджетните организации

І. Текущи бюджетни сметки в левове

1. Текущи бюджетни сметки на централния бюджет в левове

7301 Приходи и други постъпления на централния бюджет в левове

6301 Разходи и други плащания на централния бюджет в левове (води се само в БНБ)

2. Текущи бюджетни сметки на министерства и ведомства в левове

6301 Текущи бюджетни сметки на министерства и ведомства - първостепенни разпоредители в БНБ

7302 Текущи бюджетни сметки на подведомствени разпоредители на министерства и ведомства

3. Текущи бюджетни сметки на общините в левове

7304 Текущи бюджетни сметки на общините в левове

4. Текущи бюджетни сметки на НОИ в левове

7305 Текущи бюджетни сметки на НОИ в левове

7345 Текущи бюджетни сметки на НОИ за Учителския пенсионен фонд в левове

5. Текущи бюджетни сметки на НЗОК в левове

7306 Текущи бюджетни сметки на НЗОК в левове

6. Текущи бюджетни сметки на съдебната система в левове

7307 Текущи бюджетни сметки на съдебната система в левове

7.
Текущи бюджетни сметки на държавните висши училища, БАН, БНТ, БНР, БТА и други  автономни бюджети 

в левове

7308 Текущи бюджетни сметки на ДВУ, БАН, БНТ, БНР, БТА и други автономни бюджети в левове

8. Текущи бюджетни сметки на НОИ за пенсии в левове

7309 Текущи бюджетни сметки на НОИ за пенсии в левове

ІІ. Текущи  сметки за средствата от Европейския съюз в левове

7442 Текущи  сметки за средствата от Европейския съюз на министерства и ведомства в левове

7443
Текущи сметки за средствата от Европейския съюз, предоставени от Националния фонд и ДФ "Земеделие" на

общините в левове 

7444 Други текущи  сметки за средствата от Европейския съюз на общините в левове

7445 Текущи сметки за средствата от Европейския съюз на НОИ в левове

7446 Текущи сметки за средствата от Европейския съюз на НЗОК в левове

7447 Текущи сметки за средства от Европейския съюз на съдебната система в левове

7448 Текущи сметки за средства от Европейския съюз на други бюджетни организации в левове

ІІІ. Текущи бюджетни сметки и сметки за средства от Европейския съюз във валута

ІІІ. А) Текущи бюджетни сметки във валута

1816 Текущи бюджетни сметки на бюджетните организации във валута

ІІІ. Б) Текущи  сметки за средствата от Европейския съюз във валута

1862 Текущи  сметки за средствата от Европейския съюз на министерства и ведомства във валута

1864 Текущи  сметки за средствата от Европейския съюз  на общините във валута

1865 Текущи сметки за средствата от Европейския съюз на НОИ във валута

1866 Текущи сметки за средствата от Европейския съюз на НЗОК във валута

Кодове за отчитане на салдата по сметки  на  бюджетните организации

в БНБ и обслужващите банки за форми 91, 92 и 93



1867 Текущи сметки за средствата от Европейския съюз на съдебната система във валута

1868 Текущи сметки за средствата от Европейския съюз на други бюджетни организации във валута

ІV. Сметки за чужди средства в левове

1721 Сметки за чужди средства на централния бюджет/сметки по чл. 152, ал. 5 от ЗПФ в левове

1722 Сметки за чужди средства на  министерства и ведомства в левове

1724 Сметки за чужди средства на общините в левове

1725 Сметки за чужди средства на НОИ в левове

1726 Сметки за чужди средства на НЗОК в левове

1727 Сметки за чужди средства на съдебната система в левове

1728 Сметки за чужди средства на ДВУ, БАН, БНТ, БНР, БТА и други автономни бюджети в левове

V. Сметки за чужди средства  във валута

1822 Сметки за чужди средства на  министерства и ведомства във валута

1824 Сметки за чужди средства на общините във валута

1825 Сметки за чужди средства на НОИ във валута

1826 Сметки за чужди средства на НЗОК във валута

1827 Сметки за чужди средства на съдебната система във валута

1828 Сметки за чужди средства на ДВУ, БАН, БНТ, БНР,  БТА и др. автономни бюджети във валута

VІ. Депозитни сметки на бюджетните организации

1615 Депозитни сметки на бюджетните  организации в левове

1625 Депозитни сметки на бюджетните  организации във валута

VІІ. Сметки на администратори на публични вземания

7301 Приходи на централния бюджет, администрирани от А-я "Митници" (сметки 80 в БНБ)

7301 Приходи на централния бюджет, администрирани от НАП (сметки 81)

7311 Общински данъчни и неданъчни приходи в левове (сметки 84)

7315 Приходи за социалноосигурителните фондове към НОИ (сметки 85)

7316 Приходи за НЗОК (сметки 86)

7318 Приходи от осигурителни вноски за ДЗПО (сметки 88)

VІІI. Акредитивни сметки на бюджетните организации

6666 Акредитивни сметки на бюджетните организации в левове и валута

IX. Други сметки на бюджетни организации с технически и временен характер

6677 Други сметки на бюджетни организации с технически и временен характер

X. Разчетни сметки за прехвърлени салда от платежни сметки при годишно приключване

6688 Разчетни сметки за прехвърлени салда от платежни сметки при годишно приключване

XI. Средства на бюджетни организации, неподлежащи на обезпечаване (само  за форма 92 )

1190 средства на централния бюджет, които не подлежат на обезпечаване по реда на чл.152, ал.1 – ал. 8 от ЗПФ

1198
други средства на бюджетни организации, които не подлежат на обезпечаване по реда на чл.152, ал. 1 – ал. 8 

от ЗПФ

Забележка: Посоченият в наименованието на сметките от раздел VІІ двуразряден код е идентификаторът за вид

  сметка на съответния администратор на публични вземания в структурата на IBAN за тези сметки.



Приложение № 2

към т. 14

                          Изходящ № ДО

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ "ФИСКАЛНИ УСЛУГИ"

                  Във връзка със зареждането на информация в ИОБФР, молим да бъдат регистрирани/дерегистрирани като оператор/администратор на системата

№
Име, презиме и фамилия на 

служителя
Длъжност

Ниво на достъп 

(оператор/администратор)

Телефон и Е-mail за 

комуникация

Считано от

(dd.mm.yyyy)

Действие

(предоставяне/прекра-

тяване на достъп)

оператор предоставяне

администратор прекратяване

администратор предоставяне

оператор прекратяване

Дата:

Подпис: Подпис:

(лице, което представлява институцията) (лице, което представлява институцията)

Печат

( банка)

 следните служители на банката:

Лица, на които следва да бъде предоставено/прекратено право на достъп до ИОБФР

ИСКАНЕ

за регистрация/дерегистрация в системата за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв (ИОБФР)

от 



Приложение № 3

към т. 22.7

кодове за 

отчитане 

а.

І. Салда по банкови сметки

7302

7304

7305

7345

7306

7307

7308

7309

7442

7443

7444

7445

7446

7447

7448

1816

1862

1864

1865

1866

1867

1868

1721

1722

1724

1725

1726

1727

1728

1822

1824

1825

1826

1827

1828

X

X

Салда по сметки на бюджетни 

организации от подсектори 

"Централно управление"(ЦУ ) и 

"Социално-осигурителни 

фондове" (СОФ ) и за средствата 

по чл. 156 от ЗПФ

Салда по сметки на ОБЩИНИ  и 

техни подведомствени 

разпоредители с бюджет

X

X

X

X

X

X

Схема за отчитане  на салдата по сметки  на  бюджетните организации и за 

средствата по чл. 156 от ЗПФ в обслужващите банки за форма 92

X

X

(1) (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



1615

1625

7301

7311

7315

7316

7318

6666

6677

общо І.

І.а в т.ч. салдо на сметки 1816 на СОФ (НОИ и НЗОК)

І.b в т.ч. салдо на сметки 1615 на СОФ (НОИ и НЗОК)

І.c в т.ч. салдо на сметки 1625 на СОФ (НОИ и НЗОК)

І.d в т.ч. салдо на сметки 6666 на СОФ (НОИ и НЗОК)

І.e в т.ч. салдо на сметки 6677 на СОФ (НОИ и НЗОК)

І.f

ІІ. Салда по разчетни сметки за прехвърлени суми при годишно приключване

6688

ІІІ. Средства неподлежащи на обезпечаване 

1190

1198

общо ІІІ.

ІV. Средства за обезпечаване (І. + ІІ. - ІІІ.):

                 ІV.9. ВСИЧКО за обезпечаване (ІV.1 + ІV.2)

         Забележки:

             1. В позиции Ia , Ib , Ic , Id  и Ie  се включват салдата на съответните

сметки на социалноосигурлителните фондове (СОФ) - НОИ и НЗОК, за които се

прилагат кодовете по ЕБК от раздел VІІ-Б  на Единната бюджетна класификация

(към датата на публикуване на това указание това са кодове 5500, 5591, 5592 и 5600).

             2. В колона (2) се посочват салдата по сметки на общините, за които се

прилагат кодовете по ЕБК от раздел VІІ-В  на Единната бюджетна класификация

X

X

X

в т.ч. с/до на дебитно-контролиращи с/ки 7311

X

X

X

X

X

X

X

X

ІV.1. "ЦУ", "СОФ" и средства  по 

чл. 156 от ЗПФ
ІV.2. Общини

X



Приложение № 4

ИМЕ НА БАНКАТА ДО

ДАТА: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ "ФИСКАЛНИ УСЛУГИ"

         Към форма 91, 93/31.12.YYYY

         Уведомяваме ви, че поради…………………………………………………………………........................................

банка ….........................................................…………… извърши следните промени в данните на годишната форма 91/93:

било става било става било става било става било става

          Моля да отразите извършените от нас корекции.

           Гл. Счетоводител:

           (или длъжността на друго отговорно за тази информация лице в банката)

към т. 45

код по ЕБК на разпоредител код за наличности код за вид плащане салдо - лв. контролен ред


