
         ПРОЦЕДУРА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В  

         СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ (СЕБРА) 

I. Включване на първостепенен разпоредител с бюджет / първостепенна система    

в СЕБРА 

 

       Нормативно основание: 
 

1. Съгласно чл. 153 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) всички сметки и 

плащания на първостепенните разпоредители с бюджет се обслужват от 

Българската народна банка (БНБ), с изключение на изрично предвидените с 

ал. 2, 7 и 8 на същия член случаи. 

2. Сметките на бюджетните организации в БНБ са част от единната сметка – 

чл. 154, ал. 1 от ЗПФ. 

3. Редът и сроковете за включване в СЕБРА се определят от Министерството на 

финансите – чл. 154, ал. 7 и 18 от ЗПФ. 
 

     Предварителни условия: 

1. Писмо от Министерство на финансите (МФ) до съответния първостепенен 

разпоредител с бюджет за стартиране на необходимите подготвителни дейности 

за включване в СЕБРА в определения с писмото срок. 

2. Писмо от съответния първостепенен разпоредител с бюджет, държавни висши 

училища, БАН и други бюджетни организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от ЗПФ и лица 

по чл. 171, ал. 1 от този закон до МФ, дирекция „Държавно съкровище“ с искане 

за определяне на десетразрядни кодове за плащания в СЕБРА и откриване на 

съответните банкови сметки (сметка с лимит, транзитни сметки и сметки за 

наличности) в БНБ и другите обслужващи банки, вкл. на подчинени структурни 

единици в случай, че има такива. 

3. Осигурен достъп до СЕБРА, вкл. на оторизираните второстепенни системи, в 

случай, че има такива.     
   

 

 

     Описание на процедурата: 
 

1. Въз основа на горепосоченото писмо, МФ изпраща писма с указания до БНБ и 

останалите обслужващи банки относно действията, които следва да бъдат 

предприети за стартиране обслужването на плащанията в СЕБРА и откриване на 

съответните банкови сметки и кодове в СЕБРА. Основната информация, която 

се съдържа в тези писма е посочена в т. 15 от Приложение № 2 към съвместно 

писмо на МФ и БНБ ДДС № 02/2016 г., публикувано на интернет страницата на 

МФ - www.minfin.bg, раздел „Методология на отчетността“ > „Банково 

обслужване - указания“. 

2. МФ, дирекция „Държавно съкровище”, в съответствие със съвместното указание 

на БНБ и МФ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни 

плащания, определя, въвежда и активира в СЕБРА десетразрядните кодове за 

първостепенната система и нейните подведомствени единици. 
  

3. Системните администратори на СЕБРА от екипа на дирекция „Информационни 

системи“ в МФ осигуряват комуникационна връзка със СЕБРА на съответната 

първостепенна система. 
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4. Системните администратори на СЕБРА по т. 3 създават достъп на съответните 

потребители, определени да изпълняват функцията „Управление на достъп”, 

следвайки процедурата за създаване на достъп на потребители в СЕБРА.  

5. За целите на иницииране на плащания в СЕБРА ръководителят на титуляря на 

сметката с лимит в БНБ или упълномощено от него лице представя за заверка в 

БНБ писма-уведомления и пълномощни в съответствие с изискванията на т. 16 и 

т. 18 от Приложение № 2 към ДДС № 02/2016 г. Образци на тези писма и 

пълномощни са публикувани на интернет страницата на МФ www.minfin.bg, 

раздел „Методология на отчетността“> „Макети“.      

6. След заверка от БНБ, удостоверяваща верността на подписите, писмата по т. 5 

се изпращат до определените служители, които ги представят в обслужващата 

банка, заедно със спесимени от подписи и останалите необходими документи 

съгласно Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни 

операции и използване на платежни инструменти. 

7. Случаите, в които при включването в СЕБРА не се изготвят и не се заверяват в 

БНБ горепосочените писма-уведомления са посочени в т. 21 от Приложение № 2 

към ДДС № 02/2016 г.  

 

II. Включване на второстепенни разпоредители с бюджет / второстепенни    

системи и разпоредители с бюджет от по-ниска степен в СЕБРА 

Предварителни условия: 
 

1. Писмо от съответния първостепенен разпоредител с бюджет, държавни висши 

училища, БАН и други бюджетни организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от ЗПФ и лица 

по чл. 171, ал. 1 от този закон до МФ, дирекция „Държавно съкровище“ с искане 

за определяне на десетразрядни кодове за плащания в СЕБРА и откриване на 

транзитни сметки и сметки за наличности в обслужващите банки на съответните 

второстепенни структури или подчинени структурни единици от по-ниска 

степен. 

2. Осигурен достъп до СЕБРА за оторизираните второстепенни системи, в случай, 

че има такива.     
 

 Описание на процедурата: 

 

1. Въз основа на горепосоченото писмо МФ изпраща писма с указания до  

обслужващите банки относно действията, които следва да бъдат предприети за 

стартиране обслужването на плащанията в СЕБРА и откриване на съответните 

банкови сметки и кодове в СЕБРА. Основната информация, която се съдържа в 

тези писма е посочена в т. 15 от Приложение № 2 към съвместно писмо на МФ и 

БНБ ДДС № 02/2016 г.  

2. МФ, дирекция „Държавно съкровище”, в съответствие със съвместното указание 

на БНБ и МФ за обслужване на сметки на бюджетни организации и бюджетни 

плащания, определя, въвежда и активира в СЕБРА десетразрядните кодове за 

съответните разпоредители с бюджет или подведомствени структурни единици 

към съответната първостепенна система. 
  

3. За целите на иницииране на плащания в СЕБРА ръководителят на титуляря на 

сметката с лимит в БНБ или упълномощено от него лице представя за заверка в 

БНБ писма-уведомления и пълномощни в съответствие с изискванията на т. 16 и 

т. 18 от Приложение № 2 към ДДС № 02/2016 г. Актуализираните образци на 
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тези писма и пълномощни са публикувани на интернет страницата на МФ 

www.minfin.bg, раздел „Методология на отчетността“> „Макети“.     
   

4. След заверка от БНБ, удостоверяваща верността на подписите, писмата по т. 3 се 

изпращат до определените служители, които ги представят в обслужващата 

банка, заедно със спесимени от подписи и останалите необходими документи 

съгласно Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни 

операции и използване на платежни инструменти. 

5. Случаите, в които при включването в СЕБРА не се изготвят и не се заверяват в 

БНБ горепосочените писма-уведомления са посочени в т. 21 от Приложение № 2 

към ДДС № 02/2016 г.  

6. При създаване на оторизирана второстепенна система в СЕБРА системните 

администратори от екипа на дирекция „Информационно обслужване“ в МФ 

осигуряват комуникационна връзка със СЕБРА на съответната оторизирана 

второстепенна система. 

7. Служителите от първостепенната система, които работят с функцията  

„Управление на достъп” създават достъп за работа в СЕБРА на съответните 

потребители от второстепенната оторизирана система, следвайки процедурата за 

създаване на достъп на потребители в СЕБРА.  
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