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П Р А В И Л А  
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗНОСКИ НА СВИДЕТЕЛИ 

 

 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1.(1) С тези вътрешни правила се уреждат условията и редът за определяне и изплащане 

възнагражденията и разноските на свидетелите в Районен съд –  Радомир. 

        (2) Правилата се прилагат за свидетели  допуснати от Районен съд – Радомир по 

наказателни и граждански дела. 

Чл.2. Вътрешните правила за определяне и изплащане възнаграждения и разноски на  

свидетели са изготвени при спазване на всички изисквания на действащите нормативни 

документи в страната. 

  

ІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И РАЗНОСКИТЕ НА 

СВИДЕТЕЛИ 

Чл.3. (1) Свидетелят има право на възнаграждение, с което се компенсира загубата на доход, 

вследствие неявяването на работа. 

         (2) Ако за времето, за което е призован, свидетелят не работи никъде, то няма право на 

възнаграждение. 

Чл. 4. (1) Съдия-докладчика, определя възнаграждението,  изчислено от главния счетоводител 

след наличие на копие от заповед за отпуск на основание чл.157, ал1, т.4 от КТ, заверено от 

работодателя актуално допълнително споразумение и подадено от свидетеля Заявление за 

изплащане на възнаграждения и разноски на свидетели (Приложение №1). 

      

   Чл.5.(1) Пътни разходи платими от бюджета на съда се определят за всяко явяване на 

свидетеля пред съда. 

  

      1.Пътни разходи: 

      а) Пътни разходи при пътуване с обществен транспорт (автобус или влак) се определят 

срещу представени оригинални билети - датите на пътуване върху билетите следва да 

съвпадат с дните на явяване в Районен съд – Радомир. 

Утвърдени със Заповед № 218/04.08.2017г. на Административен 
ръководител – Председател на Районен съд – Радомир 
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      б) Пътни разходи при използване на самолет се определят срещу представяне на билет и 

бордни карти, като им се възстановява сума до размера на билет за автобус, когато сумата 

на самолетния билет я надвишава. Стойността на средната цена на автобусния билет е 

средноаритметичната цена, представляваща съотношението между най-ниската и най-високата 

цена на билета на автобусния превоз взета от официалната Интернет страница на Централна 

автогара София или друга автогара за дадения маршрут, или представено удостоверение от 

автобусен превозвач. Ако съответната автогара не разполага с интернет страница се взима 

средната цена от поне двама автобусни превозвачи. 

      в) Пътните разходи  извършени с лично МПС  се определят според изчислената сума по 

Сметката за полагащите се пътни разходи (Приложение №2) попълнена от главния 

счетоводител. Свидетеля подава Заявление за изплащане на възнаграждения и разноски на 

свидетели (Приложение №1) с приложени следните разходооправдателни и доказателствени 

документи: 

 Оригинален фискален бон за заредено гориво с дата отговаряща или предходна на датата на 

съдебното заседание; 

 Копие на свидетелството за регистрация на МПС – ЧАСТ І на съответното лично моторно 

превозно средство, заверено от свидетеля „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”. Не се изплащат пътни 

разходи, при наличие на талон на МПС, чийто титуляр е фирма; 

 Разпечатка за разходната норма, определени от производителя на моторното превозно 

средство, за най-икономичния режим на движение (от интернет сайт, техническа - сервизна 

книжка или от специализирана литература). 

 Разпечатка за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по 

които се установяват пътните пари - сайта http://www.bgmaps.com/. 

       (2) Съдия-докладчикът по делото определя размера на пътните пари след изразено 

становище от главния счетоводител, като  се присъжда равностойността на изразходваното 

гориво изчислено съгласно Сметката за полагащите се пътни разходи (Приложение №2), но не 

повече от средната цена на автобусен билет за същия маршрут. При липса на 

разходооправдателни документи съдия-докладчика отказва признаването им като пътни 

разходи. 

      (3) Въз основа на определението на съдия-докладчика по делото съдебният секретар-

протоколист или деловодител пристъпва към издаване РКО обр.98а на съответния свидетел и 

го представя в счетоводството на съда за текущо начисляване. 

 

 

  Чл.6.(1) Пътни разходи платими от внесени депозити за свидетели за явяване пред съда. 

        (2) Съдия-докладчикът по делото определя пътните разходи след като е проверил за 

наличието на внесен депозит за явяването на свидетеля по съответното дело. 

        (3) Въз основа на определението на съдия-докладчика по делото съдебният секретар-

протоколист пристъпва към издаване РКО обр.98а на съответния свидетел и го представя в 

счетоводството на съда за текущо начисляване. 

 

  

ІІІ.  РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗНОСКИ НА СВИДЕТЕЛИ 

Чл.7.Изплатените суми са от депозитната или от бюджетната сметка на Районен съд – 

Радомир. 

Чл.8. (1) Изплащането на суми на свидетели се извършва по банков път. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Приложение №1 и Приложение №2 са неразделна част от настоящите правила. 

§2. Изменения и допълнения в резултат на промяна в нормативната база се извършва по реда 

на приемане на вътрешните правила. 

§3. За неизпълнение на задълженията си по тези правила отговорните лица носят 

дисциплинарна отговорност. 

§4. Настоящите  Вътрешни правила за изплащане възнагражденията и разходите на свидетели 

в Районен съд – Радомир са утвърдени със Заповед №218/04.08.2017год. на 

Административния ръководител – Председател на Районен съд гр.Радомир. 

§5. Настоящите Правила да се публикуват на интернет-страницата на Районен съд гр.Радомир. 

  



 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 
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                                           До 
                        Районен съд - Радомир 

                                         по…...дело № ……/..……..г……с-в 
 
 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
 

От….…………………………………………………………………………..… 
/име, презиме, фамилия / 

ЕГН:…………………….., адрес :…………..…………………..…….……… 

…………………………………………………………………………………… 

ЛК№…………………...изд.на……….……………от МВР………………… 

 
 
  
            Г-н / Г-жо Съдия,  
 
            Моля, в качеството ми на свидетел по ………… дело 
№…………/…………г. по описа на РС Радомир присъдените ми 
разноски  да бъдат преведени по моя разплащателна сметка, както 
следва: 
 
IBAN:……………………………………………… 

BIC:…………………………………………………. 

при банка:…………………………………………. 

 
Прилагам следните разходооправдателни документи: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…..………. 

 
дата:……………              Подпис:……..……………… 
гр. Радомир 
 

Приложение №1 
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СМЕТКА ЗА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ ПЪТНИ РАЗНОСКИ 
 
 

по ________дело №__________/______________год.  _______състав, 
 

__________________________________________________________________________ 
/име, презиме и фамилия на  свидетеля/ 

 
Адрес:____________________________________________________________________ 

 
ЕГН:________________, л.к. №___________издадена на __________от МВР_________ 

 
 
 

№ по 
ред 

дата на 
пътуване 

обходни места Разстояние 
в км 

заплатена 
сума в лв. 

оправдателен 
документ 

      

      

      

      

 всичко:     

 
  

 

При пътуване с ЛМПС: вид_____________,марка ______________, 
рег.№______________, вид гориво ___________, мин. разход на 100 км _____ л,  
ед. цена за  1 л ________ лв. 
______км. : 100 = _____х ____л = _____ л общо х _____ лв. = _______ лв. общо. 

 
 

Словом____________________________________________________________ 
 
Приложени:__________________________бр.разходооправдателни документа. 
 
 

 
 
 

Дата: _________________год.                Гл.счетоводител................................. 
 
 
 
 
 

Приложение №2 

 

 


