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О т н о с н о : Откриване на сметки 7305 на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” към НОИ
Във връзка с влизането в сила от 01.01.2005 г. на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) се дават следните указания по откриването и обслужването на сметките и плащанията на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (фонд “ГВРС”) към НОИ:
І. Откриване на сметки 7305 в търговските банки на фонд “ГВРС”
1. За събирането, отчитането и централизирането на приходите на фонд
“ГВРС” на съответните териториалните поделения на НОИ (ТП на НОИ) се
открива отделна банкова сметка със структура на номера 3 0 хххххх 0-х, която
да се прилага и обвързва с БИН 7305 02 000-3.
2. Сметка/БИН 7305 02 000-3 следва да се открие служебно от банката,
обслужваща от 01.01.2005 г. съответното ТП на НОИ, най-късно до 07.01.2005 г.,
като банката незабавно уведомява съответното ТП на НОИ за номера на откритата сметка.
ІІ. Режим на обслужване на сметки 7305 на фонд “ГВРС”
3. Операции по новооткритите сметки/ БИН 7305 02 000-3 на фонд “ГВРС”
в БНБ и търговските банки могат да се извършват считано от 10.01.2005 г.
4. Постъпилите за деня суми по сметка/БИН 7305 02 000-3 на ТП на
НОИ следва ежедневно да се превеждат служебно от търговските банки по
сметка 3 0 001712 0-4 - БИН 7305 02 000-3 на НОИ в БНБ (банков код 661 9
661-1), независимо от размера на набраните суми.
5. БНБ ежедневно превежда служебно набраните суми от банкова сметка
3 0 001712 0-4 - БИН 7305 02 000-3 по сметка 3 0 001713 0-7 - БИН 7305 02 000-3.
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ІІІ. Режим на плащания на фонд “ГВРС”
6. Плащанията на фонд “ГВРС”, включително и за възстановяване на
надвнесени или погрешно внесени осигурителни вноски и други приходи, ще се
извършват чрез СЕБРА.
7. За включването в СЕБРА на плащанията на фонд “ГВРС” търговските
банки ще бъдат уведомени по досегашния ред.
8. Допускането на възможност за извършването на други плащания от
сметки/БИН 7305 02 000-3 на ТП на НОИ, освен централизирането на сумите
по сметката в БНБ по т. 4, ще се регламентира в съответните съвместни писма
на МФ и НОИ при включването в СЕБРА на фонд “ГВРС”.
ІV. Други въпроси
9. Банките не приемат за обработка платежни документи, с които се нареждат преводи към сметки/БИН 7305 02 000-3 на фонд “ГВРС” с вальор порано от 10.01.2005 г.
10. В информацията за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове данните за сметки/БИН 7305 02 000-3 на фонд “ГВРС”
се отразяват от БНБ и търговските банки по код 5500.
11. След откриването на сметки/БИН 7305 02 000-3 на ТП на НОИ за
фонд “ГВРС”, НОИ своевременно да публикува в Интернет-страницата си номерата на тези сметки и параграфите от класификацията на НОИ, по които ще се
попълват платежните документи за приходите на този фонд.
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