
 

ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой 
 

Обн., ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г., изм., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г., 

доп., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 107 от 24.12.2014 г., в 

сила от 1.01.2015 г. 

 

…………………….. 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 

2014 г. , в сила от 1.01.2015 г.) Обслужването от банките в страната на операциите на 

бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови 

плащания се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на 

финансите и банките съгласно чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси и по реда на 

ал. 3. 

 (2) Програмното и ресурсното осигуряване на картовите плащания по ал. 1 и 

свързаното с тях обслужване и сетълмент се извършват от лицензирания от Българската 

народна банка оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за 

обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на 

страната въз основа на сключен договор с Министерството на финансите съгласно чл. 154, 

ал. 10 от Закона за публичните финанси. 

 (3) Обслужването на картови разплащания по събиране на приходи и други 

постъпления на бюджетни организации, което не попада в обхвата на договорите по ал. 1, 

се извършва въз основа на сключен договор между съответната банка и бюджетната 

организация. 

 (4) Дължимите от Министерството на финансите суми по договорите по ал. 1 и 2 са 

за сметка на централния бюджет, а тези по ал. 3 – за сметка на съответния бюджет. 

 (5) За картовите плащания към бюджетни организации по ал. 1 и 3 физическите и 

юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси. 

 (6) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка дават 

указания по прилагането на ал. 1 – 5. 

……………………… 


