
НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Раздел III
Разноски и възнаграждение

  Посрещане на разноските

Чл. 187. (1) Разноските по наказателното производство се посрещат от сумите, предвидени  в  бюджета
на съответното учреждение, освен в посочените от закона случаи.

(2)  По  дела  за  престъпления,  които  се  преследват  по  тъжба  на  пострадалия  до  съда,  разноските  се
внасят предварително от частния тъжител, а ако не са внесени, дава му се седемдневен срок да ги внесе.

(3)  По  дела  за  престъпления,  които  се  преследват  по  тъжба  на  пострадалия  до  съда,  разноските  по
направените от подсъдимия доказателствени искания се поемат от бюджета на съда.

Анотирана съдебна практика (5)

  Определяне на разноските

Чл. 188. (1) Размерът на разноските се определя от съда или от органа на досъдебното производство.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в  сила от 5.11.2017 г.)  Възнаграждението на свидетели  -  работници
или служители, се определя от съда или от органа на досъдебното производство.

Анотирана съдебна практика (1)

  Решение за разноските

Чл. 189. (1) Съдът решава въпроса за разноските с присъдата или с определение.

(2) Разноските за преводач на досъдебното производство са за сметка на съответния орган, а разноските
за преводач в съдебното производство са за сметка на съда.

(3)  Когато  подсъдимият  бъде  признат  за  виновен,  съдът  го  осъжда  да  заплати  разноските  по  делото,
включително адвокатското възнаграждение и  другите разноски  за  служебно  назначения  защитник,  както  и
разноските, направени от частния обвинител и  гражданския ищец, ако са направили  такова искане. Когато
осъдените са няколко, съдът определя частта, която всеки от тях трябва да заплати.

(4)  Когато  подсъдимият  бъде  оправдан  по  някои  обвинения,  съдът  го  осъжда  да  заплати  само
разноските, направени по обвинението, по което е признат за виновен.

Анотирана съдебна практика (34)

  Възлагане на разноските

Чл.  190.  (1)  Когато  подсъдимият  бъде  признат  за  невинен  или  наказателното  производство  бъде
прекратено,  разноските  по  дела  от  общ  характер  остават  за  сметка  на  държавата,  а  разноските  по  дела,
образувани по тъжба на пострадалия до съда, се възлагат на частния тъжител.

(2) За присъдените разноски се издава изпълнителен лист от първоинстанционния съд.


