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49. При прилагането на ДДС № 03/2003 г. от бюджетните предприятия, които са на 

централизирано разплащане на осигурителните вноски съгласно § 27 от ЗДБРБ за 2012 г., 

се дават следните допълнителни указания: 

49.1. файловете с идентификационните данни и друга информация се изпращат от 

първостепенния разпоредител с бюджетни кредити на съответния e-mail адрес на НОИ и 

МФ, като изпратеният e-mail следва задължително да бъде подписан с УЕП.  

Това изискване не отменя изискването за изпращане на писмо съгласно т. 21 от 

ДДС № 03/2003 г.; 
 

49.2. актуалните e-mail на НОИ и МФ са: 

а) на НОИ: 

Contacts@NSSI.bg ; 
 

б) на МФ: 

p.kyuchukov@minfin.bg; 

d.boyadzhieva@minfin.bg . 
 

49.3. напомняме, че задължително следва да се изпраща такава информация на 

горепосочения e-mail адрес на НОИ, тъй като тя се използва от НОИ/НАП, а изпращането 

й до МФ е само за сведение; 

49.4. актуализираните макети на файла с информацията за бюджетните 

предприятия и файла на протокола са публикувани на Интернет-страницата на МФ: http:// 

www.minfin.bg (Бюджет> Методология> Методология на отчетността). Протоколът не е 

необходимо да се изпраща за подпис на хартиен носител до МФ и НОИ; 

49.5. отпада изискването за изготвяне на справка-декларация съгласно т. 7-12 от 

ДДС № 03/2003 г.; 
49.6. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, в чиято система са 

извършени структурни промени в последните три години, да извършат преглед на 

промените и в случай, че установят, че за дадена промяна не е подадена по реда на ДДС № 

03/2003 г. и раздел ІІІ от ДДС № 03/2009 г. съответната актуализирана информация до 

НОИ, да предприемат съответните мерки за изпращането й. 
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