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О т н о с н о: Актуализираната функционалност в СЕБРА
„Регистър на бюджетните организации“
С това указание се дават някои насоки и изисквания за ползването от
съответните потребители в СЕБРА на актуализираната функционалност „Регистър на бюджетните организации“, както и свързания с това преглед на списъка
на бюджетните организации включени на централизирано разплащане на
осигурителните вноски.
Указанието се издава във връзка с чл. 154, ал. 19 от Закона за публичните
финанси и на основание на чл. 158 и 162 от Закона за публичните финанси.

І. Функционалност „Регистър на бюджетните организации“
1. Уведомяваме Ви, че e разширена и усъвършенствана функционалността „Регистър на бюджетните организации“ в СЕБРА. В резултат на извършените
промени са добавени допълнителни реквизити за данни, идентифициращи
различни аспекти и разрези (административни, бюджетно-финансови, статистически и др.) на бюджетните организации и десетразрядните им кодове в СЕБРА.
2. Тези допълнителни реквизити са заложени в СЕБРА по начин, който
води до взаимообвързването им по юридически, административни, бюджетнофинансови и логически критерии в единна база от данни, с оглед генерирането
на информация и справки за бюджетните организации в различни аспекти.
3. По-конкретно, чрез тази функционалност се дефинира/структурира и
въвежда информация за:
- бюджетната структура, дефинираща йерархията на съответните единици в системата на първостепенния разпоредител с бюджет от гледна точка на
бюджетирането и структурата на консолидираната фискална програма;
- административна структура, дефинираща съответните единици като
правни субекти;
- информация за свързани лица - стопански предприятия и нестопански
организации, в които дадена бюджетна организация участва;
- допълнителни реквизити на десетразрядните кодове в СЕБРА;
- информация за целите на централизираното разплащане на осигурителни вноски и данъците по ЗДДФЛ.
4. Функционалността „Регистър на бюджетните организации“ е относително обособена от останалите функционалности в СЕБРА, предвид целите и
характера на тази функционалност. Предвид на това, за работата с нея могат да
бъдат оторизирани и служители на бюджетната организация, които не са пряко
свързани с процеса по залагане на лимити и одобряване на плащания.
ІІ. Достъп до тестовата СЕБРА за първоначално запознаване и
тестване на функционалността
5. За първоначалното запознаване с актуализираната функционалност
„Регистър на бюджетните организации“ ще бъде осигурен достъп до функционалността чрез тестовата СЕБРА.
6. Достъпът до тестовата СЕБРА за тази функционалност ще се осигури
първоначално на съответния администратор на първостепенната система, който
от своя страна следва да осигури достъп на съответните служители на
първостепенния/оторизирания разпоредител с бюджет.
7. Предвижда се първоначалното опознаване и тестване на функционалността от потребителите на СЕБРА да бъде в срок от порядъка на около два
месеца, с оглед към началото на м. октомври 2015 г. потребителите да са
запознати с функционалността и да имат практическа готовност за работа с нея в
реална среда.
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8. Достъпът до функционалността в реалната среда на СЕБРА се осигурява след въвеждането от МФ - д-я „Държавно съкровище“ в СЕБРА на кода по
ЕБК на съответните първостепенни разпоредители, ДВУ, БАН и бюджетните
организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).
9. След залагането от МФ в реалната среда на СЕБРА на съответния
четириразряден код, съответните първостепенни разпоредители, ДВУ, БАН и
бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ следва да създадат в регистъра
останалите нива на бюджетната структура и въведат съответните идентификационни данни за ЕИК/БУЛСТАТ и останалите реквизити на подведомствените
си единици.
ІV. Насоки и изисквания при първоначалното въвеждането на
информацията в регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
10. Преди да се пристъпи към реалното въвеждане на данни в регистъра
на бюджетните организации в СЕБРА е необходимо да се извърши преглед и
установи актуалния списък на подведомствените разпоредители и техните
ЕИК/БУЛСТАТ, които са налични и функциониращи на 01.10.2015 г.
11. Целта на първоначалното въвеждане е да се осигури в регистъра
информация за бюджетните организации/бюджетни единици, съществуващи на 01.01.2016 г.
12. В тази връзка, при първоначалното въвеждане в регистъра на бюджетните организации в СЕБРА следва да се включат само тези единици, които
се очаква да продължат да функционират през 2016 г. Доколкото се очаква
съществуващи към 01.10.2015 г. единици да бъдат закрити/преобразувани до
края на 2015 г. или вече са в процес на закриване/преобразуване те не се
въвеждат в регистъра при първоначалното въвеждане.
13. Доколкото има съмнения определени бюджетни единици дали ще
продължат да функционират през 2016 г. първостепенният/оторизиран разпоредител може да не ги въведе в регистъра при първоначалното въвеждане, а
вместо това при дефинирането на номерацията на бюджетната структура да
предвиди възможността за допълнителното им въвеждане и позициониране в
структурата, в случай, че отпадне неяснотата относно функционирането на тези
единици през 2016 г.
14. При въвеждането в регистъра на съответните бюджетни единици
избраната бюджетна структура и номерация следва да съответства на йерархията на подчиненост от гледна точка на бюджетирането. Номерацията – определянето на съответния код и поредност на позициониране на съответните единици
в бюджетната структура следва да вземе предвид бъдещи възможни промени.
15. За целите на дефинирането на бюджетната структура в много случаи
може да се ползва логиката на изградената йерархия в СЕБРА на съответните
десетразрядни кодове, но следва да се има предвид, че за някои първостепенни
системи кодировката на десетразрядните кодове не винаги съответства еднозначно на бюджетната структура.
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централните администрации на съответните първостепенни разпоредител) от
едно и също йерархично ниво в съответните областни центрове (например ТП
на НОИ, регионалните инспекторати по образование и др.) се препоръчва при
дефинирането на кодовете да се следва поредността по азбучен ред на административните центрове на съответните области, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

-

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Софийска област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Например регионалните инспекторати по образование на Министерството на
образованието и науката (МОН) се позиционират на съответното йерархично
ниво (второстепенни разпоредители с бюджет) като се залага кодировка, в която
най-напред се позиционират РИО-Благоевград, РИО-Бургас, РИО-Варна и т.н. и
се завършва с РИО Шумен и РИО Ямбол.
17. Аналогично на кодировката на десетразрядните кодове в СЕБРА за
първостепенните/второстепенните разпоредители с бюджет, които имат и под-

-4ведомствени структури се обособява отделен код за централната администрация/централно управление на самия първостепенен/второстепенен разпоредител. Например в системата на първостепенния разпоредител МФ в бюджетната структура се обособява отделен код на второ йерархическо ниво за идентификация на бюджета на централната администрация на МФ. Не е необходимо обособяването на такъв код за централна администрация/ЦУ, ако съответният първостепенен/второстепенен/третостепенен разпоредител с бюджет няма други
подведомствени единици.
18. Приоритет при първоначалното въвеждане в реалната среда на
СЕБРА е изграждането на бюджетната структура и информацията за бюджетните единици и техните ЕИК/БУЛСТАТ. Останалите данни за свързаните лица –
стопански предприятия, в които бюджетната организация има дялово участие,
както и организации с нестопанска цел - свързани лица, могат да бъдат въведени
допълнително, но това въвеждане не би следвало да се отлага за срок, по-дълъг
от 1-2 месеца.
19. За всяко ДВУ и БАН, както и за бюджетните организации по чл. 13,
ал. 4 от ЗПФ също се обособява отделен четириразряден код в регистъра (кодът
по ЕБК) и техните данни не се включват в данните за бюджетната структура на
МОН, МО и съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
20. Аналогично, тъй като Националния фонд и Разплащателната агенция
към ДФ „Земеделие“ са с отделен код по ЕБК, в регистъра те също се обособяват като отделни бюджетни структури, различни от бюджетните структури на
МФ, съответно ДФ „Земеделие“, независимо, че не са отделни юридически
лица.
V. Допълнителни насоки при въвеждане на информация за целите на
схемата на централизирано разплащане на осигурителните
вноски и данъци по ЗДДФЛ
21. Тъй като се предвижда чрез регистъра да се осигурява информация за
целите на прилагане на схемата за централизирано разплащане на осигурителни
вноски и данъците по ЗДДФЛ съгласно чл. 159-161 от ЗПФ от особена важност
е навременното и коректно попълване на ЕИК/БУЛСТАТ и наименованията на
съответните бюджетни организации, както и съответните дати на включване/изключване от схемата.
22. Предвид целта за включване в регистъра на информацията само за
бюджетните организации, които съществуват на 01.01.2016 г. съгласно т. 11 за
дата на включване в схемата на централизирано разплащане следва да се
посочи 01.01.2016 г.
23. Не следва да се въвежда съответната информация за схемата за централизирано разплащане за бюджетни организации, които няма да функционират
на 01.01.2016 г.
24. При извършването на прегледа по т. 10 съответният първостепенен
разпоредител с бюджет извършва и преглед и актуализация на включените в
централизирано разплащане на осигурителни вноски на неговите подведомствени разпоредители с бюджет.
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„Държавно съкровище” на първостепенния разпоредител по e-mail файл – извлечение от предоставения от НОИ списък на включените в схемата бюджетни
организации (Файловете-извлечения за разпоредителите на МО, МВР, ДАНС,
НСО и НРС се предоставят чрез МФ – д-я „Държавни разходи”).
26. В случай, че се установи, че съответната информация от списъка не е
актуализирана (например наличие на закрити бюджетни организации или невключени в списъка единици), съответният първостепенен разпоредител предоставя необходимата информация на НОИ и МФ по реда на т. 49.1-49.4 от ДДС №
12/2012 г., като прилага съответните макети на файл с информацията за бюджетните организации и файла на протокола, публикувани на интернет-страницата на МФ: http://www.minfin.bg/ (Бюджет>Методология>Методология на
отчетността).
27. Независимо, че съгласно т. 11 целта на първоначалното въвеждане в
регистъра е да се включат само съществуващите на 01.01.2016 г. бюджетни
организации, прегледът по т. 25-26 следва да обхваща всички бюджетни организации в системата на първостепенния разпоредител и да се установят всички
случаи на несъответствия и неточности със списъка, независимо дали съответните бюджетни организации ще са налични на 01.01.2016 г.
VІ. Съгласуване между МФ и първостепенниите разпоредители
на въпроси по първоначалното въвеждане на информация
в регистъра
28. Въпросите, свързани с първоначалното въвеждане на информация в
регистъра се уточняват в оперативен порядък с МФ-д-я „Държавно съкровище“,
включително и чрез провеждане на работни срещи.
29. Преди да пристъпят към първоначалното въвеждане на информация в
реалната среда на СЕБРА първостепенни разпоредители с бюджет, които имат
подведомствени разпоредители, уточняват в оперативен порядък по реда на т.
28 с МФ - д-я „Държавно съкровище“ по принцип кодировката на бюджетната
структура и свързаните с въвеждането други въпроси (срокове за въвеждане и
др.).
VІІ. Изисквания за вътрешно-ведомствена регламентация
и отговорности
30. Съответният първостепенен разпоредител с бюджет, ДВУ, БАН, както и бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ следва да определят служител/служители, отговорни за въвеждането и актуализирането на информацията в регистъра, както и да се регламентира съответния ред, правила и процедури за предоставяне/обмен на необходимата за това информация, включително
и отговорностите на подведомствените разпоредители, по предоставянето на
тази информация.
31. Съответният първостепенен/оторизиран разпоредител с бюджет е отговорен за създаването на необходимата организация и контрол за коректното и
своевременно въвеждане на информацията в регистъра на бюджетните организации.

-6VІІІ. Други въпроси
32. На интернет-страницата на МФ: http://www.minfin.bg/ (Бюджет>Методология>Методология на отчетността) е публикувано Ръководство за потребителя „Регистър на бюджетните организации в СЕБРА“.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

