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ДО

РЪКОВОДИТЕЛ HA
КАТЕДРА/КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР/НАУЧЕН 
ПРОЕКТ/ОТДЕЛ/СЕКТОР
ДОКТОРАНТ ЗА РАЗХОДИТЕ Г10 ПЛАН СМЕТКИ 
ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ.

Съгла.сно т. 27 ”в” от ДДС № 09/04.12.201 Зг. на Министерство на 
финансите. Ви информираме, че Медицински факултет може да инициира, 
плащания най-късно до 10.30 часа на 19.12.201 Зг. (включително).

Приложение: ДДС № 09/04.12.2013г. (извлечение)



ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО- 
ОСИГУРИТЕЛНА КАСА 
ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА 
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 
БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО 
БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ 
ОБЩИНИТЕ 
СМЕТНАТА ПАЛАТА 
БАНКИТЕ
“БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ” АД

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

О т н о с н о :  Fодишното приключване на банковите сметки на бюд
жетните предприятия за 2013_ г. и въпроси, свързани 
с банковото обслужване през 2014_г,

С настоящите указания се регламентират редът и сроковете за годишното 
приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2013 г., както и 
въпроси, свързани с банковото обслужване на сметки и плащания на бюджетните 
предприятия през 2014 г.

Тези указания се издават на основание на чл. 39 от Закона за устройст
вото на държавния бюджет (ЗУДБ) и § 22, ал. 9 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.). _
______ Разпоредбите, засягащи само банките са представени в ограден текст.

I. Обши указания към банките относно преводи и операции по смет
ки на бюджетни предприятия на 20.12.2013, 21.12.2013,27.12.2013и 
30.12.2013г.

1. На 27.12.2013 г. и 30.12.2013 г. банките приемат платежни документи и 
извършват преводи към сметки на бюджетни предприятия по обичайния ред, с 
изключение на случаите по т.т. 3.1-3.2.

За 30.12.2013 г. няма да се извършва централизация към сметки в 
БНБ. В тази връзка БИСЕРА няма да приема съобщения МГ 101 с дата 30.12.2013 г. 
за централизацията на средства към сметки на бюджетните предприятия в БНБ.

2. По отношение сметките на бюджетните предприятия, които подлежат 
на зануляване, се прилага процедура на служебно отнасяне от обслужващата банка по 
разчетна сметка на постъпили по такива сметки суми на 30.12.2013 г., както следва:

2.1. Всички суми, постъпили на 30.12.2013 г. по сметки на бюджетни пред
приятия, подлежащи на зануляване съгласно настоящите указания, следва служеб
но да се отнесат от обслужващата банка по разчетна сметка чрез задължаване на съ-
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б) на 30.12.2013 г., ако са налице случаи на постъпили суми, се извър
шват операциите по реда на т. 2Л. След извършването на тези операции, сметки 
7307 на съдебната система в банките следва да са с нулеви салда;

в) на 27.12.2013 г. обслужваните в БНБ „транзитни сметки” и „сметки 
за наличности” се зануляват по нареждане на титулярите на сметките, като суми
те се превеждат по сметката на ВСС в БНБ BG69 BNBG 9661 31 001738 01. По 
изключение, ако на 30.12.2013 г. има постъпления по сметките, подлежащи на 
зануляване, БНБ служебно ги занулява;

г) на 30.12.2013 г. БНБ приключва сметка 7307; като с остатъка открива 
салдо на ново с дата 01.01.2014 г. по сметка 7307 на ВСС. ________

X. Приключване на сметки_ 7308 на БНТ, БНР_ и КГ А

25. Указания към БНТ, БНР и БТА:
БНТ, БНР и БТА, каето и техните подведомствени струюурни единици, могат да 

инициират бюджетни платежни нареждания най-късно до 19.12.2013 г  (включител
но). В рамките на същия срок се извършва и одобряването в СЕБРА на тези плащания. 
______ 26. Указания към банките, обслужващи сметки 7308 на БНТ, БНР и БТА:

а) на 27.12.2013 г. банките служебно зануляват сметки 7308 на струк
турните звена на БНТ, като превеждат сумите по сметката на БНТ в БНБ BG12 
BNBG 9661 31 001789 01 (BIC код на БНБ BNBG BGSD);

б) на 27.12.2013 г. банките служебно зануляват сметки 7308 на струк
турните звена на БНР, като превеждат сумите по сметката на БНР в БНБ BG28 
BNBG 9661 31 001790 01 (BIC код на БНБ BNBG BGSD);

в) на 30.12.2013 г., ако са налице случаи на постъпили суми, се извър
шват операциите по реда на т. 2.1, след което сметките остават с нулеви салда',

г) на 30.12.2013 г. БНБ приключва сметки 7308 на БНТ, БНР и БТА, като 
с остатъка се открива салдо на ново с дата 01.01.2014 г. по техните сметки 7308.

XI. Приключване на сметки 7308_на държавните висши 
училища (ДВУ± и Българската академия на науките (БАН±

27. Указания към ДВУ:
а) всички разпоредители към ДВУ, които не са включени в СЕБРА 

следва директно да преведат най-късно до 27.12.2013 г. (включително)
неусвоените средства по сметка 7308 на съответното ДВУ. Този ред се отнася и 
за обслужваните от БНБ разпоредители на ДВУ и БАН, включени в СЕБРА;

б) в случай, че след процедурите по буква “а” по бюджетните сметки в 
левове на подведомствените структурни единици на ДВУ, невключени в СЕБРА, 
останат непреведени средства, същите ще бъдат служебно преведени на
27.12.2013 г. от обслужващата банка по сметката на ДВУ, по реда на т. 28. За 
целта обслужващите банкови клонове следва да бъдат уведомени за номерата на 
банковите бюджетни сметки на ДВУ и съответните им структурни единици;

в) ДВУ и БАН, включени в СЕБРА, както и техните подведомствени 
структурни единици, могат да инициират бюджетни платежни нареждания най- 
късно до 19.12.2013 г. (включително). В рамките на същия срок се извършва и 
одобряването в СЕБРА на тези плащания.

28. Указания към банките, обслужващи сметки 7308на БАН и ДВУ:
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съответните дейности в чужбина може да се преведе в страната по сметката на 
съответния първостепенен разпоредител.

43. Не се допуска резервирането и отклоняването на средства (вклю
чително откриването на срочни депозити, закупуване на валута и др.) от сметки, 
подлежащи на зануляване по сметки, приключващи с остатък, доколкото не 
е определено друго с писмо на МФ. Министерствата и ведомствата да се въз
държат от сключване на договори, предвиждащи авансово плащане, което не е в 
съответствие с добрата търговска практика и чието изпълнение няма да прик
лючи в рамките на настоящата бюджетна година.'

44. Наличните остатъци във валута по бюджетни сметки 1816 и по сроч
ни депозити с бюджетни средства (сметки 1625) на министерствата и ведомст
вата следва да се занулят по нареждане на титуляра, като най-късно до
27.12.2013 г. валутата се продава и левовата равностойност се отнася по 
бюджетната сметка (за второстепенните и от по-ниска степен разпоредители — 
по транзитната сметка).

45. Разпоредба на т. 44 не се отнася за сметките и срочните депозити на 
ЦБ, за сметките на Народното събрание и съдебната система, за първостепен
ните разпоредители -  общини, БАН, ДВУ, НОИ, НЗОК, БНТ, БНР, БТА и др. 
автономни бюджети, невключени в държавния бюджет, както и за сметки 1816 
на бюджетните предприятия, открити за средства от дарения, безвъзмездни по
мощи и заеми по международни програми и споразумения. При необходимост, 
само за плащанията по обслужване на заеми към края на годината или в 
началото на 2014 г. МФ може да разреши тези средства да останат по сметка 
1816 и да не се продават по реда на тази точка.

46. В края на годината касовата наличност на бюджетни, извънбюд
жетни и чужди средства в левове и валута следва да бъде на нула, като за 
целта най-късно до 27.12.2013 г. тя се внася по съответната сметка на бюджет
ното предприятие. Касова наличност може да остане при извънредни причини и 
обективна невъзможност за внасянето им по банкова сметка (постъпили в брой 
суми в последния работен ден и др.).

47. Събраните от разпоредителите към общината суми от бюджетни при
ходи, останали непреведени по сметка 7311 поради годишното приключване на 
сметки 7304, следва да се отчетат за 2013 г. по бюджета на общината, по съот
ветните приходни параграфи, без да се превеждат през 2014 г. по сметка 7311.

48. Бюджетните предприятия да извършат предварителни разчети за очак
ваните окончателни плащания на дължими от тях данъци и други държавни взе
мания и на тази приблизителна основа да извършат разплащането им до края на 
годината в съответните срокове, посочени в т. Н) и т. 14.1, буква “е”. Невнесе- 
ните/надвнесените суми се преразчитат през следващата година по реда, пред
виден за съответните данъци и други държавни вземания.

49. Централизираните съгласно разпоредбите на настоящето писмо оста
тъци от бюджетните сметки на общинските училища и дейности в системата на 
културата, прилагащи делегирани бюджети остават за ползване от тях и през 
2014 г. и подлежат на възстановяване от сметката на първостепенния разпоре
дител, по която са били централизирани.

50. Обръщаме внимание на разпоредителите с бюджетни кредити, за 
които се прилага чл. 17 от ЗДБРБ за 2013 г., да извършат на база на последни


