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ПРАВИЛА  

 

за определяне и изплащане на суми за облекло  

на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и  

съдебни служители в органите на съдебната власт 

 

  

 Чл. 1. (1) Тези вътрешни правила регламентират условията, реда и начина за 

определяне и изплащане на средства за облекло на членовете на Висш съдебен съвет (ВСС), 

съдии, прокурори, следователи, младши съдии, младши прокурори, Инспектората към ВСС, 

съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители в размер на две средномесечни 

заплати на заетите лица в бюджетната сфера. 

 (2) Суми за облекло в размер до две, но не по-малко от една средномесечна заплата 

на заетите лица в бюджетната сфера имат право съдебните служители във ВСС, Инспектората 

към ВСС, Националния институт на правосъдието, съдилищата, прокуратурите, Национална 

следствена служба и следствените отдели. 

(3) На военнослужещи и други лица, на които се изплаща сума за униформено или 

работно облекло по друг закон или наредба, не се дължи изплащане на суми за облекло, 

съгласно тези правила. 

 (4) Средствата за облекло се планират ежегодно по бюджета на съдебната власт от 

дирекция „Финанси и бюджет” на ВСС, като конкретния размер на сумите за облекло на 

съдебните служители се утвърждава ежегодно с решение на ВСС, в зависимост от размера на 

утвърдените с бюджетните сметки на органите на съдебната власт средства по този показател. 

 Чл. 2. Средствата за облекло се изплащат всяка календарна година както следва: 

(1) На новоназначените магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по 

вписванията и съдебни служители, сумите за облекло се изплащат в едномесечен срок от 

датата на встъпването на лицата в длъжност, но не по-рано от утвърждаване на бюджетната 

сметка. 

 (2) Когато лица по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 работят на срочен договор, по-малък от една 

година, включително и лицата, назначени по  заместване, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, 

размерът на сумата се определя пропорционално на срока на договора, в рамките на една 

календарна година. За съдии и прокурори тази сума не може да бъде по-малка от стойността 

на една тога. При продължаване на срочния договор, се доплаща сума съответстваща на срока 

на продължението. 

 (3) При работа в условията на непълно работно време, лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 

имат право на средства за облекло съобразно заеманата длъжност и пропорционално на 

продължителността на работното време. 

(4) Когато лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 излязат в платен отпуск съгласно ЗСВ и КТ, 

сумата  за облекло се изплаща в пълен размер. 

(5) Когато лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 излязат в продължителен непрекъснат платен 

отпуск поради временна нетрудоспособност до 3 (три) месеца, съгласно чл. 162 от КТ, сумата 

за облекло се изплаща в пълен размер.  

(6) Когато лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 излязат в продължителен непрекъснат платен 

отпуск над 3 (три) месеца, съгласно чл. 162 от КТ, сумата за облекло се изплаща при 

завръщане на работа пропорционално на отработеното време. 

(7) Когато лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, излязат в неплатен отпуск с продължителност 

над 45 (четиридесет и пет) календарни дни  за календарната година, дължат възстановяване на 
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сумата (за остатъка над 45 календарни дни), пропорционално на времето, през което те не са 

били на работа. 

(8) При прекратяване на трудовите правоотношения с лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 

поради смърт и пенсиониране не се дължи връщане на сумата за неотработеното време, за 

което тя е изплатена. 

При прекратяване на трудовите правоотношения на други основания се възстановява 

сумата за облекло, пропорционално на неотработеното време, като това се отразява в 

обходния лист. 

(9) При преминаване на лицата по  чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от един орган на съдебната власт 

в друг орган, преди изтичане срока, за който е изплатена сума за облекло, не дължат връщане 

на получените суми. 

(10) Когато лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 ползват отпуск по чл. 163 от КТ през 

календарната година, на същите се изплаща сума за облекло пропорционално на отработеното 

време. 

(11) Когато лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2, се завърнат от отпуск за отглеждане на дете 

сумата за облекло се изплаща при завръщане на работа пропорционално на отработеното 

време за календарната година. 

 (12) При условие, че лице по  чл. 1, ал. 1 и ал. 2 е освободено от длъжност от орган на 

съдебната власт, преди утвърждаване на средствата за облекло от ВСС, то няма право на 

същите. 

Чл. 3. Ръководителите на органите на съдебната власт отговарят за изпълнение на тези 

правила и предприемат мерки лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2  да имат представителен вид, който 

да съответства на служебното им положение и авторитета на институцията, а за съдиите и 

прокурорите – и тога, в предвидените от ЗСВ случаи. 

Чл. 4. На основание чл. 24, ал. 2, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица получените суми за облекло не се включват в облагаемия доход и не 

подлежат на облагане с данъци. 

Чл. 5. Върху изплатените суми за облекло не се начисляват осигурителни вноски, на 

основание чл. 1, ал. 7, т. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, 

върху които се правят осигурителни вноски. 

Чл. 6. За удостоверяване закупуването на облекло не се изисква представяне на 

фактура от лицата по чл. 1, ал. 1 и ал. 2. Сумите се дължат по силата на чл.чл. 221, 277(1), 

292(1) и 352 от ЗСВ. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. С настоящите правила се отменят Указания за реда, начина и условията за 

изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по 

вписванията и съдебни служители на основание чл. чл. 221, 277(1), 292(1) и 352 от ЗСВ, 

утвърдени с решение на ВСС по Протокол № 10/27.02.2008 г. 

§ 2. Указания по настоящите правила дава директора на дирекция  „Финанси и 

бюджет”на ВСС, който осъществява и контрол по тяхното прилагане. 

§ 3. Средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера е тази, която е 

обявена от Националния статистически институт за ІV-то тримесечие на предходната година. 

 

 

 

 


