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 Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на 

публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект на 

Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за определяне на реда, 

начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата 

за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). 

В съответствие с чл. 157 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) редът, 

начинът, сроковете и обхватът на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА 

се определят с нормативен акт на Министерския съвет. Към настоящия момент 

изискванията за ежедневното публикуване на информация за плащанията в СЕБРА и 

други плащания от сметки в Българска народна банка (БНБ) се определят с 

Постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за съответната година (за 2016 г. - чл. 72 от ПМС № 380 от 

29.12.2015 г.).  

С проекта на Наредбата се определя подлежащата на публикуване информация 

за плащанията в СЕБРА на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния 

бюджет, Националния осигурителен институт и администрираните от него бюджети на 

социалноосигурителните фондове, Националната здравноосигурителна каса, 

Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската 

телеграфна агенция, Българската академия на науките и държавните висши училища, 

Националния фонд към министъра на финансите, Разплащателната агенция към 

Държавен фонд „Земеделие“ (за сметката за средства от Европейския съюз), 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и други 

икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, както 

и информацията за извършените плащания в СЕБРА, която Министерството на 



финансите ще публикува на своята интернет страница по първостепенни системи и 

други плащания от сметки в БНБ. Обхватът на информацията за съответния ден 

включва агрегирани данни по реквизита „код за вид плащане“ в СЕБРА за извършените 

ежедневни плащания общо за съответната първостепенна система, както и по 

второстепенни системи/разпоредители с бюджет. Предвидено е и публикуването от 

Министерство на финансите на агрегирани данни за предоставените трансфери/ 

субсидии/временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините и за други 

извършени плащания по централния бюджет като: субсидии и капиталови трансфери за 

нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел, плащания по обслужване 

на държавния дълг, вноска в общия бюджет на Европейския съюз и др.  

Информацията се публикува ежедневно, като срокът за публикуване е най-късно 

до края на следващия работен ден, и се съхранява на съответната интернет страница за 

срок не по-кратък от 31 март на следващата бюджетна година. 

С проекта на Наредбата се цели устойчиво гарантиране на публичност и 

прозрачност при осъществяването на текущите плащания на бюджетните организации 

чрез цялостно и трайно регламентиране на въпросите, свързани с публикуването на 

информацията за плащанията съгласно чл. 157 от ЗПФ с приемането на отделна 

наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на 

публикуване информация от СЕБРА. В тази връзка е необходимо да се извършат и 

произтичащите от това промени в ПМС № 380/2015 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2016 г., като чл. 72 да бъде отменен, предвид на това, 

че неговите разпоредби изцяло са предмет на проекта на Наредбата по чл. 157 от ЗПФ. 

Предложеният проект на Постановление няма да окаже пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, поради което прилагам финансова обосновка, 

изготвена съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

Към проекта на Постановление на Министерския съвет не се налага да бъде 

изготвена справка за съответствие с европейското право съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, тъй 

като с него не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз.  

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектът на 

Постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства, 

съгласно приложената справка. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да разгледа и приеме Постановление за приемане на Наредба за 

определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване 

информация от Системата за електронни бюджетни разплащания. 

                            

 

  

   МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

         ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ  


