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 Относно: Общи положения за включване в схемата на централизи- 

        рано разплащане на осигурителни вноски и данъци 

        по чл. 159-161 от Закона за публичните финанси 
 

 

 С това указание се определят общите положения по отношение на включ-

ването на бюджетни организации в схемата на централизирано разплащане на 

осигурителните вноски и данъци за целите на прилагане на чл. 159, ал. 2, чл. 160, 

ал. 1 и чл. 161, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). Указанието се 

издава на основание чл. 162 от ЗПФ. 

 
 

 1. Новосъздадени бюджетни организации, които са разпоредители с бюд-

жет по държавния бюджет или са други бюджетни организации от подсектор 

„Централно управление“ или от подсектор „Социалноосигурителни фондове“ се 

считат за включени в схемата за централизирано разплащане на осигурителните 

вноски и данъци, считано от датата на тяхното създаване. 
 

 2. Юридически лица, които са преобразувани в разпоредители с бюджет 

по държавния бюджет или в други бюджетни организации от подсектор „Цент-

рално управление“ или подсектор „Социалноосигурителни фондове“ (включи-

телно и чрез промяна на подведомствеността им), се считат за включени в схе-

мата за централизирано разплащане на осигурителни вноски и данъци от датата 

на преобразуването им (промяната на подведомствеността им), доколкото не е 

определена друга дата с указание/писмо на Министерството на финансите. 
 

 3. Когато първостепенен разпоредител с бюджет се включва в схемата на 

централизирано разплащане на осигурителни вноски и данъци, се считат за 

включени в схемата и всички бюджетни организации, които са негови разпоре-

дители с бюджет от по-ниска степен. 
 

 4. Включването на бюджетните организации по т. 1-3 в схемата на цент-

рализирано разплащане на осигурителни вноски и данъци се извършва за всички 

осигурителните вноски и данъци, които към датата на включване на съответната 

бюджетна организация са обхванати от схемата. 
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