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О т н о с н о : Срокове за поетапно преминаване на бюджетни предприятия към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона
за ограничаване на плащанията в брой
Това указание регламентира сроковете за поетапно преминаване на бюджетните предприятия към обслужване по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ).
Указанието се издава на основание на чл. 4, ал. 4 от ЗОПБ.
1. Поетапното стартиране на обслужването по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ на
бюджетните предприятия се извършва въз основа на индикативен план-график,
определян и актуализиран от първостепенните разпоредители, освен за бюджетните предприятия по т. 2.
2. Индикативните план-графици на БАН и ДВУ, включително държавните висши военни училища, се изготвят от тях и представят в Министерството
на образованието, младежта и науката (МОМН), респективно – в Министерството на отбраната (МО), в срокове, определени от МОМН, респективно МО.
3. Разработването и актуализирането на индикативните план-графици се
извършва при съобразяване с изискванията на съвместно писмо на МФ и БНБ
ДДС № 02/2012 г.
4. За първостепенните разпоредители със значителен брой подведомствени разпоредители индикативният план-график може да се разработва по групи
разпоредители.
5. Разпоредителите/групите разпоредители се посочват в индикативния
план-график в зависимост от приоритетността и степента на готовност за това, и
посочени по определените за тях индикативни дати (срокове).
6. Приоритетно следва да стартират онези бюджетни предприятия,
които събират суми от значителен брой физически лица (например структури за административно обслужване на граждани срещу заплащане на такси).
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7. В индикативния план-график следва да се посочат разпоредителите/групите разпоредители, за които към настоящия момент или по принцип въобще не се предвижда стартиране на обслужването по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ с описание на обективни причини и обстоятелства съгласно т. 42 на ДДС № 02/2012 г.
8. За целите на изготвяне на индикативните планове бюджетните предприятия в оперативен порядък да обсъдят със съответните обслужващи ги банки
организационните, административни и технически въпроси, свързани с преминаването към обслужване по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ с оглед създаването на предпоставки за коректното изготвяне на индикативните план-графици и своевременното стартиране на това обслужване.
9. Първостепенните разпоредители, респективно ДВУ и БАН актуализират индикативния си график при възникнали обстоятелства, влияещи на неговото изпълнение.
10. Обслужване по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ на дадено бюджетно
предприятие може да започне и преди да е изготвен индикативния график
или преди предвидения в индикативния график срок за него, при спазване
на изискванията на ДДС № 02/2012 г.
11. МФ може да изисква от първостепенните разпоредители, включително и общините, да представят информация за хода на включването на бюджетните предприятия в обслужването по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ.
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