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III. Актуализация на списъка на включените в схемата за централизирано
разплащане бюджетни предприятия
31. Всички първостепенни разпоредители (без НОИ и НЗОК) следва да извършат
преглед и актуализират информацията за БУЛСТАТ и другите идентификационни
данни на техните разпоредители с бюджетни кредити, включени в схемата за
централизирано разплащане на осигурителните вноски.
32. Прегледът се извършва въз основа на изпратен от МФ – дирекция „Държавно
съкровище” на първостепенния разпоредител по e-mail файл - извлечение от
предоставения от НОИ списък с БУЛСТАТ и другите идентификационни данни на
първостепенния разпоредител и подведомствените му разпоредители. Файловетеизвлечения за разпоредителите на МО, МВР, ДАНС, НСО и НРС се предоставят чрез
МФ – дирекция „Държавни разходи”.
33. В случай, че в изпратения файл-извлечение от списъка на НОИ липсват
разпоредители, техните БУЛСТАТ или други идентификационни данни са неточни, или
списъкът съдържа вече закрити разпоредители, първостепенният разпоредител следва да
попълни коректните данни в изпратения по e-mail по реда на т. 32 макет на файл в
рамките на предвидения за него срок съгласно т. 39.
34. При попълването на изпратения макет на файл да се има предвид следното:
34.1. в макета на файл следва да се попълнят само подлежащите на корекция
данни за съответното бюджетно предприятие (пропуснати откривания и закривания,
некоректни дати, неактуализиран БУЛСТАТ, промяна в наименованието и т. н.). В
макета на този файл не следва да се попълва отново пълния списък от разпоредители в системата на първостепенния разпоредител (т. е. в него не следва да фигурират бюджетните предприятия в системата на съответния първостепенен разпоредител, за които данните от списъка на НОИ са коректни!);
34.2. данните за БАН и ДВУ към МОН и МО се изпращат от МФ на МОН,
респективно на МО, които от своя страна ги препращат на БАН и съответните ДВУ. От
своя страна БАН и ДВУ проверяват и попълват отнасящите се за тях данни, като
попълненият макет на файл се изпраща от БАН и ДВУ на МОН, съответно на МО;
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34.3. в случаите, когато в изпратения на първостепенния разпоредител файл извлечение по т. 32 фигурира бюджетно предприятие, което е преминало към друг
първостепенен разпоредител, включен в системата на централизирано разплащане на
осигурителните вноски, се попълва отделна таблица съгласно посочения в макета
примерен начин;
34.4. в случаите, когато в изпратения на първостепенния разпоредител файл извлечение по т. 32 фигурира бюджетно предприятие, което е преминало към община
(например училище, което е било второстепенен разпоредител към МОН), данните се
попълват аналогично на данните за закритите разпоредители с бюджетни кредити, като
за дата на закриване (т. е. в случая изключване от схемата на централизирано
разплащане) се вписва датата, от която е преминало към общината съответното
бюджетно предприятие;
34.5. в макета на файл първостепенният разпоредител (БАН, ДВУ) следва да
попълни данните и за бюджетно предприятие, за което едновременно са налице
всичките три обстоятелства:
- не фигурира в изпратения на първостепенния разпоредител (ДВУ, БАН)
файл-извлечение по т. 32;
- бил е в системата на този първостепенен разпоредител (ДВУ, БАН) за
периода от 01.07.2003 г. до сега;
- бил е закрит/прехвърлен към друг първостепенен разпоредител (ДВУ,
БАН) в рамките на периода от 01.07.2003 г. до сега.
35. Попълнените макети на файл по т. 33 (без тези по т. 36), заедно с попълнения
макет на протокол (прилага се досегашния образец) се изпращат в рамките на срока по
т. 39 по e-mail от първостепенния разпоредител на МФ и на НОИ на следните e-mail:
а) на МФ:
p.kyuchukov@minfin.bg ;
d.boyadzhieva@minfin.bg .
б) на НОИ:
Contacts@NSSI.bg .

със Subject: Актуализация – съгласно ДДС № 03/2009 г.
36. Данните за МО, МВР, ДАНС, НСО и НРС се предоставят на технически
носител (дискета) или по e-mail на МФ – дирекция „Държавни разходи” по реда на
представяне на месечните касови отчети, откъдето тази информация се предоставя на
НОИ.
37. В тридневен срок от предоставянето на данните по т. т. 35 и 36
първостепенният разпоредител уведомява с писмо МФ – дирекция „Държавно
съкровище” и НОИ, в което декларира, че е:
- извършил преглед на предоставените му с файла-извлечение от списъка на НОИ
данни за БУЛСТАТ и другите негови и на подведомствените му разпоредители
идентификационни данни;
- установил неточностите, грешките и пропуските в данните, извършил е
необходимите корекции и е попълнил съгласно изискванията на това писмо макета на
файл с подлежащите на корекция данни за съответното бюджетно предприятие;
- изпратил (посочва се датата) попълнения с коригираните данни файл на МФ и
НОИ (задължително се посочва името на файла и e-mail на първостепенния
разпоредител, от който е изпратен) съгласно изискванията на т. 35. За разпоредителите
по т. 36 се посочва само датата, на която са предоставили файла в МФ.
Писмото следва да бъде подписано от ръководителя на първостепенния
разпоредител или от главния секретар, или от директор на дирекция, отговорен за
предоставянето на тези данни, а при липса на такива длъжности – от съответното
длъжностно лице, с подобни правомощия, функции и отговорности.
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Попълненият и изпратен файл задължително се наименува по следния начин:
ХХХХ-BULSTAT-2009.xls (в ХХХХ се попълва кодът на първостепенния
разпоредител по ЕБК за 2009 г.)
38. В случай, че предоставените на първостепенния разпоредител всички данни от
списъка на НОИ са коректни и изчерпателни, първостепенният разпоредител също
изпраща писмо до МФ и НОИ, в което само декларира, че изпратените му за преглед
данни са коректни и изчерпателни и не се налага извършването на корекции в списъка на
НОИ.
39. Сроковете за изпращане на попълнените макети на файл по т. 33 са, както
следва:
39.1. до 20.04.2009 г. – Администрацията на президента, Конституционния съд,
Държавната агенция "Национална сигурност", Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита
на личните данни, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна
служба, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на
съобщенията, Съвета за електронни медии, Държавната комисия за енергийно
регулиране, Агенцията за ядрено регулиране, Комисията за финансов надзор,
Държавната комисия по сигурността на информацията, Омбудсман и Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност;
39.2. до 30.04.2009 г. - другите първостепенни разпоредители – Народното
събрание, министерствата и ведомствата (без тези по т.т. 39.3, 39.4 и 39.5), Сметната
палата, БНТ, БНР;
39.3. до 20.05.2009 г. – Министерския съвет, Министерството на външните
работи, Министерството на държавната администрация и административната реформа,
Министерството на извънредните ситуации, Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на икономиката и енергетиката;
39.4. до 31.05.2009 г. – Министерството на финансите, Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и
социалната политика, Министерството на културата, Министерството на
здравеопазването, Министерството на земеделието и храните и Държавната агенция по
горите;
39.5. до 20.06.2009 г. – Висшия съдебен съвет и Министерството на
образованието и науката.
40. Посочените в т. 35, б. „а” e-mail на МФ следва да се използват за в бъдеще и
при уведомяване за всички промени и корекции в данните за БУЛСТАТ и другите
идентификационни данни на включените в схемата на централизирано разплащане
бюджетни предприятия съгласно раздел ІІ от съвместно писмо на МФ и НОИ ДДС №

03/2003 г.
…………………………………………….

