
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
 
 
Долуподписаният:……………………….……..………………………………………...…………………………………… 
                                                                          (трите имена по лична карта) 
 
с  ЕГН:……………..……………………., 
 
назначен/а от Окръжен съд–Бургас като вещо лице по ........................................  
                                                                                                     (посочва се номера на делото)  
 
 
по описа на БОС, във връзка с глава пета, чл.31 от Наредбата № 2 от 26.10.2011г. за 
условията и реда за изплащане на съдебномедицинските експертизи, 
съдебнопсихиатричните и съдебно-психологичните експертизи, включително и за 
заплащането на разходите на лечебното заведение, 
 
 Декларирам, че ..............................извършил експертизата в рамките на работното  
            (съм / не съм) 
 
време и нейното изпълнение .......................................  възложено като служебна задача. 
         (ми е / не ми е) 
 
 Декларирам, че при попълване на неверни данни нося отговорност съгласно 
българското законодателство. 
 
 
 
 
Дата:………………  
                                                                                        Декларатор:……………………………..…… 
                                                                                                                                          (  подпис ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



НАРЕДБА № 2 от 26.10.2011 г. за условията и реда за 
извършване на съдебномедицинските, 

съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните 
експертизи, включително и за заплащането на разходите 

на лечебните заведения 
 
Издадена от министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи и министъра 

на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г. 
 
****************************************************************** 

Глава пета 
ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИТЕ, 
СЪДЕБНОПСИХИАТРИЧНИТЕ И СЪДЕБНОПСИХОЛОГИЧНИТЕ 

ЕКСПЕРТИЗИ 
 
Чл. 30. (1) Разходите по извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и 

съдебнопсихологичните експертизи се формират от разходите на лечебното заведение, 
разходите за възнаграждение на вещото лице, както и направените от него лични разходи. 

 (2) Лечебните заведения имат право на разходите, направени за извършената експертиза, 
които включват режийни, разходи за консумативи, изследвания и транспорт, когато е свързан 
с извършването на експертизата. 

 (3) Органите, назначили експертизата, заплащат разходите на лечебните заведения при 
условията и по реда на тази глава. 

 (4) Размерът на разходите на лечебните заведения за изготвяне на съдебномедицински, 
съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични експертизи се определя, както следва: 

 1. разходи за една извършена съдебномедицинска експертиза на труп (аутопсия), 
включващи режийни разходи, консумативи, хистологични изследвания, изследвания за 
определяне на кръвни групи, за определяне на съдържание на алкохол в кръвта и на наркотици 
в урината - до 120 лв.; 

 2. разходи за извършена съдебнопсихиатрична или съдебнопсихологична експертиза за 
едно денонощие - до 30 лв.; 

 3. транспорт, свързан с извършването на съдебномедицинска, съдебнопсихиатрична и 
съдебнопсихологична експертиза - до 1 лв./1 км. 

 (5) В разходите за извършени съдебномедицински експертизи от лечебните заведения не 
са включени химичните, генетичните, биологичните и други допълнителни за съответната 
експертиза изследвания, когато са необходими. 

 Чл. 31. (1) След предоставяне на експертното заключение органът, назначил 
експертизата, определя разходите на лечебното заведение за изготвяне на експертизата 
съгласно приложението. 

 (2) Когато експертизата се изготвя в лечебно заведение, разходите за извършването й, 
направени от лечебното заведение, се превеждат от органа, назначил експертизата, по сметка 
на лечебното заведение след представяне на първичен счетоводен документ за извършените 
разходи, утвърдена от ръководителя на лечебното заведение. 

 (3) Направените лични разходи и размерът на възнаграждението на вещото лице се 
определят по реда на Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и 
възнагражденията на вещите лица, като се изплащат непосредствено на вещото лице от 



органа, назначил експертизата. 
 (4) Когато експертизата е била извършена от експерта в рамките на работното време и 

нейното изпълнение му е възложено като служебна задача, 50 % от определеното 
възнаграждение се изплаща на експерта, а останалата част - на заведението. 

 (5) Когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител на 
Министерството на вътрешните работи, органите, назначили експертизата, заплащат на 
министерството направените разходи за труд и консумативи и режийни разноски. 

Чл. 32. (1) Разходите за командироване на вещите лица се заплащат съгласно Наредбата 
за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.), и 
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 
2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.). 

 (2) Когато вещото лице е командировано за сметка на учреждението, където работи, 
разходите по явяването им пред органа, който ги е призовал, се възстановяват на съответното 
учреждение или организация. 
 


