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 О т н о с н о : Промени в обслужването на разплащания в чуждестранна 

    валута 
     

 Уведомяваме Ви, че считано от 01.07.2020 г., Българската народна банка (БНБ) 

преустановява извършване на платежни услуги на бюджетните организации в чуждест-

ранни валути, различни от евро (EUR) и щатски долар (USD). Изключение ще правят 

плащанията по публичен дълг в следните валути - японска йена (JPY), швейцарски франк 

(CHF) и британска лира (GBP). 
 

 Платежни услуги за извършване на плащания от бюджетни организации в 

чуждестранни валути, освен EUR и USD, ще могат да се предоставят на бюджетните 

организации само от банките. Считано от тази дата, такива разплащания ще се третират 

като неизвършвани от БНБ операции по смисъла и за целите на прилагане на чл. 153, ал. 

7 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). 
 

 В тази връзка, при необходимост от извършване на такива разплащания обслуж-

ваните от БНБ бюджетни организации могат да използват съответните сметки в EUR или 

USD в банки, открити съгласно т. 54 от съвместното указание на МФ и БНБ ДДС № 

17/10.12.2008 г. (БНБ № 91-СМ-0201/11.12.2008 г.) или сметки, открити на друго основа-

ние и с режим на обслужване, допускащ възможност за такива плащания, като захранват 

сметките с необходимите средства за извършване на разплащания в съответните валути. 

Съществуващи акредитивни сметки, както и транзитни сметки, не могат да се ползват за 

тези цели. 
 

 В случай че обслужвана от БНБ бюджетна организация няма открити такива 

сметки, съответният първостепенен разпоредител с бюджет може да отправи искане за 

откриване на сметка за такива валутни разплащания на основание на чл. 153, ал. 7 от ЗПФ. 
 

 Препоръчваме обслужваните от БНБ бюджетни организации, които са получатели 

на средства от чужбина в чуждестранни валути, различни от EUR или USD, за в бъдеще 

да договарят със своите контрагенти разплащане само в EUR или USD, които могат да 

постъпват по предвидената за това съответна сметка на бюджетната организация в БНБ (в 

EUR, USD или лева). 
 

 Това съвместно писмо се издава на основание на чл. 151, ал. 1 от ЗПФ. 
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