
ИНСТРУКЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА 

СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД БУРГАС 

  

Изплащането на възнагражденията става в първата седмица на месеца следващ 

месеца на участие в съдебно заседание по личната ви банкова сметка, която следва да 

представите в стая 25, ет.3 (Счетоводство) на Районен съд Бургас. 

 ВАЖНО! Ежегодно - до края на месец януари на съответната година, следва 

да представите в стая 25, ет.3 (Счетоводство) попълнена и подписана от Вас декларация 

по образец, приложен към настоящото. Декларацията може да представите и на ел. 

адрес schetovodstvo@rs-burgas.com подписана и сканирана. 

Моля, внимателно да се запознаете с текста на декларацията. В зависимост от 

попълнените от вас данни ние ще знаем какъв е осигурителният ви статус през 

съответния месец и дали ще имате осигуровки. 

 

 ОСИГУРОВКИ: 

Като съдебен заседател попадате в обхвата на лицата полагащи труд без 

трудово правоотношение.  

Ако работите, пенсионер сте или получавате друг доход, върху който сте 

осигурен, при изплащане на възнаграждението ви като съдебен заседател ще ви бъдат 

удържани и внесени осигуровки и данък върху доходите, независимо от размера на 

възнаграждението ви. 

Ако не работите или сте пенсионер и не сте осигурен на друго основание 
няма да ви бъдат удържани и внесени осигуровки, а само данък върху дохода. 

 

Ако сте самоосигуряващо се лице, в месеца в който имате заседание, следва 

задължително да представите в счетоводството на съда следните документи: * 

сметка/фактура за хонорара; * декларация по чл.43, ал.5 и ал.6 от ЗДДФЛ , че сте 

самоосигуряващо се лице. Няма да ви бъдат удържани осигуровки и данък. 

 

Всеки месец ще ви издаваме сметка за изплатени суми, където се виждат 

начислените суми, удържаните лични осигуровки, данък и сумата за получаване.  

Ежемесечно може да получите в стая 25, ет.3 (Счетоводство) или при изрично 

заявявяне - по предоставена ваша ел.поща, подробна справка, включваща информация 

за начислените хонорари за съответния месец - по дела, с дати и часове.  

 

Всяка година имате ангажимент да подадете ГОДИШНА ДАНЪЧНА 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.50 от ЗДДФЛ  
Важно е да знаете, че за четвъртото тримесечие на годината няма да ви бъде 

удържан данък върху доходите. С подаването на годишната си данъчна декларация ще 

изчислите и внесете данъкът си.  

 

През месец януари на годината следваща годината на изплащане на хонорара 

при поискване ще ви издадем една обобщена служебна бележка, с която ще 

декларирате в НАП доходите си като съдебен заседател и ще я приложите към 

годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. 

Ако притежавате ПИК или електронен подпис можете да правите 

справки в сайта на НАП (www.nap.bg), както и да извлечете информацията за 

съставяне на годишната си данъчна декларация. 

 

Всички бланки, касаещи доходите ви като съдебен заседател може да 

изтеглите от сайта на Районен съд Бургас https://burgas-rs.justice.bg, рубрика 

Информация за съда, подрубрика/Полезна информация/Съдебни заседатели. 

Същите ще ви бъдат изпратени еднократно на посочените от вас 

електронни пощи. 
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