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Глава четиринадесета 

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО РАЗПЛАЩАНЕ НА 

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ДАНЪЦИ И ДРУГИ 

ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ 
 

  Чл. 159. (1) Дължимите от бюджетните организации осигурителни вноски за 

социалноосигурителните фондове, включително вноските за сметка на осигурените лица, 

може да се начисляват, отчитат, удържат и разплащат чрез схема за централизирано 

разплащане на осигурителни вноски. 

 (2) Включването на бюджетните организации в схемата за централизирано 

разплащане на осигурителни вноски се извършва съгласно указания на министъра на 

финансите. 

 (3) Вноските за сметка на бюджета на съответната бюджетна организация и на 

сметките за средства от Европейския съюз, включени по реда на ал. 2 в схемата на 

централизирано разплащане, без тези по ал. 10, се начисляват, удържат и отчитат като 

разходи за персонал и трансфери за поети осигурителни вноски. 

 (4) Начислените по реда на ал. 3 по сметките за средства от Европейския съюз суми 

за осигурителни вноски за сметка на осигурителя и на осигуреното лице се отразяват и 

като корективен трансфер за поети осигурителни вноски и задължение към бюджетите на 

съответните разпоредители с бюджет. 

 (5) В отчетите за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от 

Европейския съюз на бюджетните организации по ал. 3 разходите за осигурителни вноски 

за сметка на осигурителя и на осигурените лица се посочват в размер, съответстващ на 

начислените суми за заплати и други възнаграждения за персонал, но не повече от 

утвърдения размер за съответния вид разходи. 

 (6) Дължимите суми по ал. 3 се превеждат от централния бюджет директно по 

сметките на съответните социалноосигурителни фондове при съобразяване с размера на 

предвидените разходи за осигурителни вноски по съответните бюджети, сметки и 

фондове. Разликата между начислените по ал. 3 суми и извършените преводи през 

годината се урежда по реда на ал. 7. 

 (7) Годишното разчитане между централния бюджет и социалноосигурителните 

фондове на разликата между текущо начислените и преведените през годината суми се 

извършва въз основа на информацията за отчетените по ал. 3 данни за осигурителните 

вноски от отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и на сметките за средства от 

Европейския съюз в срок до 30 юни на следващата година. 

 (8) Дължимите суми по ал. 4 се внасят по съответните бюджети до 15-о число на 

месеца, следващ тримесечието, а за четвъртото тримесечие - до 20 декември. Дължимата за 



четвъртото тримесечие сума се определя на базата на начислените за октомври и ноември 

осигурителни вноски, а за декември - на базата на дължимите осигурителни вноски за 

изплатените до декември суми по възнаграждения на осигурените лица, начислени за този 

месец. Невнесените към края на годината суми по реда на тази алинея остават дължими за 

внасяне от сметките за средства на Европейския съюз към съответните бюджети в 

следващата година. 

 (9) Разпоредбите на ал. 4 и 8 се прилагат и за бюджетите на бюджетните организации 

по чл. 13, ал. 4 и по чл. 171, ал. 3, като дължимите суми се отразяват като задължение и се 

превеждат към бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по 

държавния бюджет, а когато бюджетната организация попада в подсектор "Местно 

управление" - по бюджета на съответната община. 

 (10) Когато по бюджета на бюджетна организация по чл. 13, ал. 4 или по сметка за 

средства от Европейския съюз се получава трансфер от централния бюджет или от 

бюджета на съответния разпоредител с бюджет, министърът на финансите може да 

разпореди този трансфер да се прихваща до размера на дължимите по ал. 4 суми, като се 

превежда само разликата. 

 (11) Разходите за осигурителни вноски на социалноосигурителните фондове се 

начисляват и отразяват по съответния бюджет, като дължимите от съответния бюджет 

суми за бюджети на други социалноосигурителни фондове се отразяват като задължение и 

се внасят по съответните им сметки в Българската народна банка до 20-о число на месеца, 

следващ начисляването на сумите. 

 (12) При предоставянето на трансфери от централния бюджет и определянето на 

лимитите за плащане за съответните бюджети Министерството на финансите приспада и 

отчита като трансфер за поети осигурителни вноски сумите за осигурителните вноски по 

ал. 3. 

 (13) Текущо предоставяните от централния бюджет по бюджета на съдебната власт, 

както и по бюджетите, които не са част от държавния бюджет, касови трансфери и 

трансферите за поетите осигурителни вноски се отчитат до размера на утвърдените със 

закона за държавния бюджет за съответната година размери и промените им през годината. 

Всяко превишение над тази сума в края на годината се отчита по съответните бюджети на 

тези първостепенни разпоредители с бюджет като задължение към централния бюджет, 

което се погасява в срока по ал. 7, включително чрез прихващане от трансфера от 

централния бюджет за следващата година. 

 (14) Когато с годишния закон за държавния бюджет са предвидени трансфери за 

бюджети извън държавния бюджет и тези трансфери не се предоставят от централния 

бюджет, министърът на финансите може да определи разпоредбите на ал. 12 и 13 да се 

прилагат и за такива трансфери, като в случаите на отчетени суми на касовите субсидии и 

трансфери за поети осигурителни вноски, различни от утвърдените със закона за 

държавния бюджет за съответната година размери и промените им през годината, 

разликата се отразява и погасява като разчети между съответния финансиращ и получаващ 

бюджет. 

 (15) Произтичащите от прилагането на този член разчети и свързаните с тях разлики 

и преводи по уреждането им се отразяват в отчетите за касовото изпълнение в частта на 

финансирането на бюджетното салдо. 

 (16) Информацията за единния идентификационен код и други идентификационни 

данни, включително за настъпили структурни и други промени, за включените в схемата 

бюджетни организации се предоставя от съответните първостепенни разпоредители с 



бюджет по ред и в срокове, определени от министъра на финансите. 

 (17) Данните за осигурителните доходи и вноски на осигурените лица се предоставят 

от включените в схемата на централизирано разплащане бюджетни организации по общия 

ред, доколкото със закон не е определено друго. 

 (18) Включените в схемата за централизирано разплащане бюджетни организации не 

превеждат дължимите осигурителни вноски по сметки на съответните администратори на 

тези публични вземания. 

  Чл. 160. (1) Вноските за допълнително задължително пенсионно и друго 

осигуряване за сметка на осигурителя и осигурените лица и произтичащите от тях разчети, 

трансфери и лимити за плащания се определят, начисляват, удържат, внасят, уреждат и 

отчитат от бюджетните организации по реда на чл. 159.  

(2) Дължимите суми за вноските за допълнително задължително пенсионно и друго 

осигуряване по ал. 1, без тези по ал. 4, се превеждат от централния бюджет директно по 

сметка за чужди средства на съответния администратор на тези средства в Българската 

народна банка. 

 (3) Преводите по ал. 2 се извършват ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ 

месеца, за който се отнасят сумите, въз основа на декларираните от бюджетните 

организации по ал. 1 данни за осигурените лица и техните доходи. Декларирането на тези 

данни се извършва от включените в схемата за централизирано разплащане на 

осигурителни вноски бюджетни организации по общия ред. 

 (4) Разходите за вноски за допълнително задължително пенсионно и друго 

осигуряване се начисляват по бюджетите на социалноосигурителните фондове и се 

превеждат от техните сметки в Българската народна банка по съответната сметка по ал. 2 

до 20-о число на месеца, следващ месеца, в който са начислени сумите. 

 (5) Постъпилите по реда на ал. 3 и 4 суми се превеждат на съответните пенсионни и 

други фондове до последното число на месеца, в който са преведени сумите от централния 

бюджет. 

 (6) Алинеи 1 - 5 се прилагат, когато вноски за допълнително задължително 

пенсионно и друго осигуряване се събират и администрират от бюджетна организация и 

тези суми подлежат на превеждане на пенсионни и други фондове и институции, които не 

се включват в сектор "Държавно управление". 

   Чл. 161. (1) Министърът на финансите може да определи дължимите от 

бюджетните организации суми за данъци върху доходите на физически лица, както и за 

други данъци и публични вземания да се начисляват, удържат, отчитат и внасят на 

основата на принципите, правилата и сроковете на схемата за централизирано разплащане 

по чл. 159 при спазване на приложимите режими на данъчно облагане. 

 (2) Включването на бюджетните организации в схемата за централизирано 

разплащане на съответните данъци и други публични вземания се извършва по ред, начин 

и в срокове, определени от министъра на финансите. 

 (3) Декларирането на данни за данъците по ал. 1 и предоставянето на друга свързана 

с тях информация на съответните администратори на публични вземания се извършва от 

бюджетни организации по общия приложим ред, доколкото със закон не е определено 

друго. 

 (4) Бюджетните организации, за които се прилагат разпоредбите на ал. 1 и 2, не 

превеждат сумите на данъците и другите публични вземания по ал. 1 по сметки на 

съответните администратори на тези вземания. 

 Чл. 162. Министърът на финансите дава указания по прилагането на тази глава. 
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