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V. Предоставяне на коректна информация в Регистъра на бюджетните 

организации в СЕБРА 

 

33. При извършен преглед на данните в Регистъра на бюджетните организации (РБО) 

се установи, че редица министерства и други първостепенни разпоредители, включени в 

СЕБРА, не са попълнили или са попълнили частично необходимата информация.  

В тази връзка, в срок до 31.05.2019 г. всички бюджетни организации, включени в 

СЕБРА, следва да направят цялостен преглед на информацията за техните структури във 

всички раздели на РБО в СЕБРА за наличие на непопълнена, непълна или неактуална 

информация и да въведат/актуализират изискваните данни и информация.  

33.1. Напомняме, че следва да се попълнят съответните данни за стопанските 

предприятия, в които първостепенните разпоредители с бюджет упражняват правата на 

собственик на капитала, включително и размера на участието в капитала на предприятието 

(за държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон се приема, че съответното 

министерство притежава 100 на сто от капитала на предприятието), както и класификация 

на участието съгласно т. 8 „Стопански предприятия“ от „Регистър на бюджетните 

организации в СЕБРА - ръководство за потребителя“, публикувано на интернет 

страницата на МФ:http://www.minfin.bg (Методология на отчетността>Банково обслужване 

и платежни процедури>Регистър на бюджетните организации в СЕБРА). 

33.2. Също така при прегледа се установи, че не е попълвана информация за 

участията на стопанските предприятия в търговски дружества и предприятия (т.е. за 

индиректните участия на държавата/общината чрез търговско дружество/предприятие, в 

което тя участва) съгласно т. 8.5 „Стопански предприятия“ от „Регистър на бюджетните 

организации в СЕБРА - ръководство за потребителя“. Информацията за участия в други 

търговски дружества и предприятия от стопански предприятия следва да се попълва за тези 

стопански предприятия, в които държавата/общината има директно участие, отчитано по 

метода на собствения капитал съгласно т. 28.4 от ДДС № 20/2004 г.  

http://www.minfin.bg/
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Пример: Министерство „Х“ има 100 % участие в капитала на Търговско дружество 

„А“, което от своя страна има участие от 60 % в капитала на Предприятие „Б“ и 7 % в 

капитала на Предприятие „В“. Данните и за двете предприятия, в които търговското 

дружество „А“ участва, следва да се въведат в регистъра съгласно т. 8.5 „Стопански 

предприятия“ от „Регистър на бюджетните организации в СЕБРА - ръководство за 

потребителя“, като от профила на министерство „Х“ се селектира таб „Стопански 

предприятия“. След като се влезе в него от списъка на директните участия на Министерство 

„Х“, се избира Търговско дружество „А“ и на появилия се екран с профила на дружеството 

се избира таб „Стопански предприятия“, където се добавят двете участия на дружеството в 

Предприятия „Б“ и „В“ и се попълват необходимите данни.  

За предприятията, в които участието на съответните бюджетни организации не се 

отчита по метода на собствения капитал съгласно т. 28.4 от ДДС № 20/2004 г. (т.е. 

бюджетната организация има малцинствено участие), не е необходимо да се въвеждат 

данни за притежаваните участия от такова предприятие, но доколкото е налице 

информация, бюджетната организация може да я попълни съгласно цитираната т. 8.5 от 

ръководството за потребителя.  

Пример: Министерство „Х“ има 2 % участие в капитала на Търговско дружество 

„Г“, което от своя страна има участие от 70 % в капитала на Предприятие „Д“ и 5 % в 

капитала на Предприятие „Е“. Данните за участията в предприятия „Д“ и „Е“ може да не се 

нанасят в регистъра. В случай, че бюджетната организация избере да ги въведе, тъй като 

разполага с необходимата информация, се процедира както в горния пример.  
 

33.3. Изложеното в т. 33.1 и т. 33.2 се отнася и при попълването на участия в 

нестопански организации, като се следват съответните насоки на т. 7.5, 8.6 и 9 

(включително и т. 9.5 и 9.6) от цитираното ръководство за потребителя при работа с 

Регистъра на бюджетните организации в СЕБРА. 

33.4. Обръщаме внимание, че един от индикаторите за необходимост от 

предприемане на съответно действие в РБО в СЕБРА са известията, които се генерират за 

системата на съответната бюджетна организация. Текущо, служителите, отговорни за 

въвеждането и актуализирането на информацията в РБО в СЕБРА за съответната бюджетна 

организация, следва да се информират за получени известия в системата и своевременно да 

въвеждат/актуализират необходимата информация. 
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