МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ДИРЕКЦИЯ
“БЮДЖЕТ И ДЪРЖАВНО СЪКРОВИЩЕ”

Б Д С № 1 4 / 1 0. 1 0. 2 0 0 2 г.

КОПИЕ :

ДО
МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО
СМЕТНАТА ПАЛАТА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

ОБЩИНИТЕ

О т н о с н о : Преминаване към безкасово разплащане на възнаграждения
на персонала на бюджетните организации, включени в системата на “Единна сметка” и СЕБРА
Настоящите указания се издават на основание на § 19, ал. 13 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2002 г. (ЗДБРБ за 2002 г.).
С тях се определят разпоредителите с бюджетни кредити, включени в системата на “Единна сметка”, които да преминат на безкасово разплащане на възнаграждения на персонала. С тези указания се регламентира и реда и начина на изплащане на стипендии в брой чрез сметки в търговски банки на обслужваните
от БНБ държавни висши училища (ДВУ).
Настоящите указания не се отнасят за общините, Националната разузнавателна служба и Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата ДС или бившето РУ на Генералния
щаб, но се препоръчва да преминат към безкасово разплащане на възнагражденията на персонала при наличието на практическа възможност.
I. Разпоредители с бюджетни кредити, обслужвани от БНБ
1. Всички разпоредители с бюджетни кредити, обслужвани от БНБ да
организират до края на 2002 г. преминаването към безкасово разплащане на
възнагражденията на персонала чрез дебитни/кредитни левови карти и свързаните с тях сметки на физически лица за картови разплащания.
2. Във връзка с т. 1, при избора на обслужващата банка да се имат предвид разпоредбите на т. 30 от БДС № 11/2001 г. и т. 1.13 от БДС № 03/2002 г.
Напомняме, че поемането на обслужването на тази сметка и сметките на персонала не може да се обвързва от търговската банка с поемане на обслужване на
подведомствени разпоредители. Сметките и плащанията на разпоредителите с
бюджетни кредити в БНБ продължават да се обслужват от БНБ по реда на § 21
от ЗДБРБ за 2002 г.
3. Изборът на банки, които да обслужват сметките за картови разплащания на персонала се организира от съответната бюджетна организация.
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II. Обхват на възнагражденията на персонала за изплащане по
безкасов път
4. Възнагражденията, подлежащи на безкасово изплащане по реда на настоящето писмо включват всички нетни плащания на възнаграждения за персонал (след приспадане на сумите за данъци, осигуровки и др. удръжки), включително и приравнените на тях, с изключение на:
- сумите за нещатен персонал по трудови правоотношения и по ПМС №
66/1996 г. (освен, ако до издаването на това писмо тези доходи вече се изплащат
безкасово);
- сумите по граждански договори;
- временно - суми по възнаграждения на новоназначени служители, но не
повече от два месеца от назначаването, съгласно т. 21.
5. За посочените в т. 4 изключения се препоръчва да се включат за безкасово изплащане при съгласие на получателите на доходите и разпоредителя с
бюджетни кредити.
6. Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната в срок до 25.10.2002 г. съгласуват с Министерството на финансите
случаите на изплащане на възнаграждения на персонала, които да продължат да
се извършват в брой.
III. Разпоредители с бюджетни кредити, обслужвани от други банки
7. Разпоредбите на раздели I и II от това писмо задължително се прилагат и от подведомствените разпоредители с бюджетни кредити, които са на
територията на градовете – областни центрове, ако е изпълнено поне едно от
следните условия:
- бюджетните им плащания се извършват чрез СЕБРА;
или
- бюджетните им приходи се централизират чрез “транзитни сметки” по
смисъла на § 19, ал. 5 от ЗДБРБ за 2002 г.;
или
- приходите (превишението на приходите над разходите) на първостепенните им разпоредители се централизират ежедневно чрез служебно зануляване
на съответните сметки от обслужващите банки към съответната банкова сметка
в БНБ, включена в системата на “Единна сметка” съгласно § 19, ал. 1 от
ЗДБРБ за 2002 г.
8. Разпоредителите с бюджетни кредити, намиращи се на територията на
градовете – областни центрове, за които към настоящия момент не са налице
условията по т. 7, следва да започнат да прилагат разпоредбите на раздели I и
II в рамките на двумесечен срок от месеца, през който е изпълнено някое от
условията по т. 7.
9. Разпоредителите с бюджетни кредити, намиращи се на територията на
град София, които в последствие преминат на банково обслужване от БНБ,
следва да започнат да прилагат разпоредбите на раздели I и II в рамките на
двумесечен срок от месеца, през който е започнало банковото им обслужване от
БНБ.
10. Разпоредбата на т. 8 не се прилага, когато за съответния разпоредител
е открита процедура по ликвидация.
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11. Препоръчва на бюджетните организации в другите градове, където
има налични банкомати, както и на останалите разпоредители в градовете –
областни центрове, които не са включени в системата на Единна сметка, да
преминат на безкасово изплащане на възнаграждения на персонала при условията и реда на раздели I и II.
IV. Указания към държавните висши училища, обслужвани от БНБ
за изплащане на стипендии и други разходи в брой
12. Изплащането на стипендиите и други плащания в брой от обслужваните от БНБ ДВУ считано от 01.11.2002 г. ще се извършва чрез отделна банкова сметка, открита и обслужвана по реда на този раздел в търговска банка.
13. Откриването на сметката ще се извърши въз основа на направен от
съответното ДВУ избор на обслужващата банка и писмо - разрешение от МФ до
ДВУ и избраната банка. Подлежащата на откриване сметка следва да бъде банкова левова бюджетна сметка, която да се прилага с БИН 7308 00 000-0.
14. В срок до 20.10.2002 г. обслужваните от БНБ ДВУ уведомяват писмено МФ – дирекция “Бюджет и държавно съкровище” за избраната банка (в
писмото се посочва задължително осемразрядния код на банковия клон), въз основа на което МФ подготвя писма до съответните ДВУ и централата на избраната обслужваща банка, с което се дава разрешение за откриването на сметката.
Сметката следва да се открие до 3 работни дни след датата на писмото на МФ,
като до 3 работни дни след това ДВУ писмено уведомяват МФ - дирекция “Бюджет и държавно съкровище” за нейния номер.
15. Откритата по реда на този раздел сметка може да се използва само за
извършването на следните операции:
- превеждане от съответната сметка на ДВУ в БНБ на сумите за стипендии, сумите за неподлежащите на изплащане по безкасов път възнаграждения
по т. 4, сумите по т. 17 и за други разходи в брой;
- теглене на преведените суми в брой;
- връщане на неусвоените суми и превеждането им по бюджетната сметка на ДВУ в БНБ.
16. По сметката не може да се насочват и отклоняват приходи. Сметката
е безлихвена и се обслужва по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за устройството
на държавния бюджет и чл. 43, ал. 2 от Закона за Българската народна банка. Наличните остатъци към края на годината се прехвърлят служебно от банката по бюджетната сметка на ДВУ в БНБ.
17. До преминаването на безкасово разплащане на възнагражденията на
персонала на ДВУ по реда на раздели I и II от това писмо сметката се използва
за превеждане и изтегляне в брой на нетната сума на тези възнаграждения (след
приспадане на данъците, вноските и другите удръжки за сметка на персонала).
18. Разпоредбите на този раздел не се отнасят за ДВУ извън територията
на гр. София.
V. Процедури за изплащане на възнаграждения на новосъздадени и
реорганизирани разпоредители и новоназначени служители
19. Разпоредбите на това писмо се прилагат и за новосъздадени и реорганизирани разпоредители с бюджетни кредити, чието банково обслужване ще се
извършва по реда на т. 1 и т. 7 от това писмо.
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20. В случаите, когато не е налице правоприемство с организации, обслужвани по реда на т. 1 и т. 7 от това писмо, се допуска временен срок до три
месеца от месеца на започване извършването на плащания от този новосъздаден
разпоредител, възнагражденията на персонала да се изплащат в брой. В рамките
на този срок съответния разпоредител с бюджетни кредити следва да премине
на безкасово разплащане на възнагражденията на персонала.
21. Допуска се за новоназначени служители, чиито възнаграждения подлежат на безкасово изплащане по реда на това писмо, временно до два месеца от
назначаването те да се изплащат в брой. В рамките на този срок, съответният
разпоредител с бюджетни кредити следва да премине на безкасово разплащане
на тези възнаграждения.
VI. Други
22. Обслужваните от БНБ разпоредители с бюджетни кредити следва да
съгласуват с БНБ предоставянето на технически носител на информацията за извършване на преводи за банковите сметки на персонала, в случаите когато БНБ
писмено изиска това от тях.
23. Първостепенните разпоредители извършват контрол върху подведомствените си разпоредители за спазване на разпоредбите на тези указания. В срок
до 15.12.2002 г. първостепенните разпоредители, БАН и обслужваните от БНБ
ДВУ представят в МФ - дирекция “Бюджет и държавно съкровище” писмо, с което се уведомява как се изпълняват разпоредбите на тези указания, като се посочват разпоредителите, които не са спазили тези изисквания и причините за
това.
24. Във връзка с разпоредбата на § 21, ал. 1 от ЗДБРБ за 2002 т., Военна
академия “Г. С. Раковски” следва да премине на банково обслужване от БНБ. В
тази връзка, в срок до 30.11.2002 г. да се закрият съществуващите сметки, като
наличностите се прехвърлят в БНБ по съответните новооткрити сметки (използват се приложимите за ДВУ номера на сметки/БИН). В срок до 15.12.2002 г. ВА
“Г.С. Раковски” информира МФ – дирекция “Бюджет и държавно съкровище”
за номерата на закритите и новооткритите сметки и размера на салдата, прехвърлени в БНБ. В тримесечен срок от месеца на прехвърляне на наличностите
по сметки в БНБ ВА “Г. С. Раковски” следва да започне да прилага разпоредбите на раздели I и II.

МИНИСТЪР:

