
Препис извлечение от Вътрешни правила за организация на документооборота 
и финансовата отчетност в Районен съд гр. Плевен в допълнение към Заповед № 

РД-03-67/28.04.2014г. 

На свидетеля или вещото лице, с изключение на тези по наказателни дела от 
частен характер, се определят разноски за пътни разходи по реда на Наредбата за 
командировките в страната, ако бъдат поискани до края на съдебното заседание. 

Пътни разходи при пътуване с обществен транспорт се определят срещу 

представен билет - датата на пътуване върху билета следва да съвпада с датата на 
съдебното заседание. 

Изплащането на пътните разходи на свидетелите, извършени с лично МПС се 
определят като за целта се изплащат на база на средно - аритметничната стойност на 

цената на билета на общественият транспорт /в случаи на ценови разлики при 

различните транспортни фирми/, след направена справка на интернет страницата на 
съответната автогара или при невъзможност по телефона и след представяне на 

следните разходооправдателни и доказателствени документи: 

1.Оригинален фискален бон за заредено гориво с дата отговаряща или 
предходна на датата на съдебното заседание; 

2.Копие на свидетелство за регистрация на МПС на съответното лично превозно 
средство - съответно копие на пълномощно за управление на автомобил, ако в талона е 

посочен друг собственик, заверено от свидетеля „Вярно с оригинала“. Не се изплащат 
пътни разходи при наличие на талон на МПС, чиито титуляр е фирма. 

3.Банкова сметка - по възможност за превеждане на определените суми; 
Изплащането на пътните разходи на вещите лица, извършени с лично МПС 

става, след подадена сметка за полагащите се пътни и дневни /Приложение № 2/ от 
вещото лице до съдия-докладчика по делото на Районен съд Плевен, в която описва 

своите име, презиме и фамилия, номер и година на делото, дата на съдебното 
заседание, вида и марката на МПС, и прилагане на следните разходооправдателни и 

доказателствени документи: 

1.Оригинален фискален бон за заредено гориво с дата отговаряща или 
предходна на датата на съдебното заседание; 

2.Копие на свидетелство за регистрация на МПС на съответното лично превозно 
средство - съответно копие на пълномощно за управление на автомобил, ако в талона е 
посочен друг собственик, заверено от свидетеля „Вярно с оригинала". Не се изплащат 

пътни разходи при наличие на талон на МПС, чиито титуляр е фирма. 
3.Банкова сметка - по възможност за превеждане на определените суми; 

4.Разпечатка на разходната норма, определена от производителя на МПС, за най-

икономичния режим на движение - от интернет сайт; 
5.Разпечатка за маршрута и разстоянието в километри по републиканската пътна 

мрежа - интернет адрес http://www.bgmaps.com/. 
Не се изплащат пътни разходи при наличие на талон на МПС, чиито титуляр е 

фирма. 

Изплащането на суми на свидетели и вещи лица се извършва по касов или 
банков път. Банков превод на възнаграждението и пътните разходи се извършва след 

като свидетеля попълни Заявление до Председателя на Районен съд Плевен, за 

изплащане по безкасов начин на сумите, в което е посочена личната IBAN сметка на 
лицето и съответната банка. 


