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О т н о с н о: Прилагането на чл. 103 от Закона за държавния бюджет на  

   Република България за 2021 г.   

     

 

 

Във връзка с чл. 103 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) 

за 2021 г., с който е регламентирана промяна в реда за изплащане на разходите за 

обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на 

приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за 

ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), с настоящото писмо Ви уведомяваме за 

следното: 

1. От 1 януари 2021 г. разходите за обслужването от банките на операциите на 

бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови 

плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ ще се изплащат чрез съответните бюджети за сметка на 

централния бюджет. 

2. За съответните такси продължават да се прилагат цените от съществуващите 

тарифни позиции, определени в договорите между Министерство на финансите и банките по 

чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси (ЗПФ). 

3. Предвид изискванията на чл. 154, ал. 9 от ЗПФ за унифицирани условия, клаузи и 

цени не могат да се прилагат други ценови условия и тарифни позиции при това обслужване, 

независимо от заложената с чл. 103 от ЗДБРБ за 2021 г. промяна в начина на разплащане за 

сметка на централния бюджет на обслужването на картовите плащания, обект на договорите 

между Министерство на финансите и банките. 

4. В тази връзка, за обслужването по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ (т.е. обслужването на 

картовите плащания въз основа на договорите по чл. 154, ал. 9 от ЗПФ) съответната банка 

следва да предоставя на бюджетната организация месечна фактура, съдържаща информация 

по тарифни позиции за това обслужване по същия начин, както досега е процедирано при 

изготвянето и изпращането на Министерство на финансите на фактурите за това обслужване. 



5.  В случай, че освен обслужване по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ банката извършва 

едновременно и обслужване на картови плащания по реда на чл. 4, ал. 6 от ЗОПБ, (например 

обслужване на виртуален ПОС) банката фактурира разграничено обслужването по чл. 4, ал. 1 

от ЗОПБ (обслужването по чл. 154, ал. 9 от ЗПФ) и обслужването по чл. 4, ал. 6 от ЗОПБ чрез 

издаването на една обща фактура за съответната бюджетна организация (или обхват от 

бюджетни организации съгласно т. 9) с отделно обособени позиции или чрез издаване на 

отделни фактури за обслужването по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ (обслужването по чл. 154, ал. 9 от 

ЗПФ) и обслужването по чл. 4, ал. 6 от ЗОПБ. 

6. За разходите по т. 1, изплащани от 2021 г. чрез бюджетите на бюджетните 

организации за сметка на централния бюджет съгласно чл. 103 от ЗДБРБ за 2021 г., ще се 

извършат промени по реда на ЗПФ, като конкретните суми за съответните бюджети, както и 

сроковете за предоставянето на трансферите за сметка на централния бюджет и залагането на 

лимитите за плащания в СЕБРА са определени с чл. 27 от ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

7. Заплащането през 2021 г. за извършеното до 31 декември 2020 г. обслужване от 

банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други 

постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ се извършва по досегашния ред 

от централния бюджет. 

8. Заплащането за банковото обслужване по останалите тарифни позиции от 

договорите между Министерството на финансите и банките по чл. 154, ал. 9 от ЗПФ 

(обслужване на транзитни сметки, преводи по централизация от транзитни сметки към 

сметки с лимити, обслужване на десетразрядните кодове в СЕБРА и иницииране на 

бюджетно платежно нареждане) продължава да се извършва по досегашния ред от 

централния бюджет. 

9. Всяка обслужваща банка и съответния първостепенен разпоредител с бюджет, 

Българската академия на науките и държавните висши училища, могат да договорят 

фактурирането и заплащането да се извършва централизирано за цялата система от 

подведомствени разпоредители, обслужвани от банката. 

10. За извършването на операциите по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ инсталираните при 

съответните бюджетни организации терминални устройства ПОС следва задължително да са 

свързани със системата БОРИКА и за тях продължава да се прилага специално обособеният 

код за „вид търговец” (код 9311), който не може да се използва за други терминални 

устройства ПОС. 

11. Разпоредбите на съвместното указание на МФ и БНБ ДДС № 02/31.03.2016 г. 

(БНБ № БНБ – 31900/01.04.2016 г.)  продължават да се прилагат по досегашния ред. 

12. „БОРИКА“ АД продължава да изготвя и предоставя на Министерство на 

финансите статистическата информация за наредени/извършени картови трансакции чрез 

терминално устройство ПОС за периоди и в разрези, предварително дефинирани от 

Министерство на финансите, съгласно Националната платформа за ПОС трансакции в 

бюджетните организации – приложение № 1 към ДДС № 02/31.03.2016 г. и договора между 

Министерство на финансите и „БОРИКА“ АД по чл. 154, ал. 10 от ЗПФ.  
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