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О К Р Ъ Ж  Е Н    СЪД -  Р У С Е 

 

                                                                                                УТВЪРДИЛ: 

                                                                                                                          /Д.Алексиева/ 

              

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за плащане чрез пос терминал на държавни такси, разноски, глоби, депозити 

и гаранции по сметки на Окръжен съд – Русе 

 

1. В Окръжен съд - Русе се въвежда безналично плащане по сметките на съда на държавни 

такси, разноски, глоби, депозити и гаранции чрез ПОС устройства. 

 

2. Плащането чрез ПОС устройствата се извършва в счетоводството на съда, където са 

поставени отличителни знаци, обозначаващи, че в съда се приемат плащания с посочени видове 

банкови карти. 

 

3. Съдебните служители от финансовия отдел извършват обработката на транзакциите с 

банкови карти чрез ПОС терминалните устройства, съобразно предоставените Инструкции за 

обслужване на транзакции с банкови карти. 

 

4.1. Извършената чрез ПОС терминал транзакция бива удостоверявана чрез издадена от 

устройството в два екземпляра разписка. 

4.2  Изготвя се вносна бележка в три екземпляра, от които: 

-  първият екземпляр се предоставя на вносителя за прилагане към документите по 

делата 

-  вторият екземпляр, окомплектован с повторната разписка от ПОС устройството е 

предназначен за наредителя 

- третият екземпляр, окомплектован с оригиналната разписка от ПОС устройството се 

предава на гл.счетоводител за прилагане към дневните извлечения на банковите сметки на съда. 

4.3 Върху всеки екземпляр от вносната бележка се записва поредния номер на транзакция, 

който фигурира на разписката от ПОС терминалното устройство, полага се подпис на лицето от 

финансовия отдел и печат на гл.счетоводител. 

 

5. Главният счетоводител на съда извършва контрол за реалното постъпване на наредените 

суми по сметките на съда, обслужвани с ПОС устройства и прилага вносните бележки към 

съответното банково извлечение. 

 

6. Съдебните служители от финансовия отдел ежедневно изготвят дневен отчет на наредените 

суми чрез ПОС устройствата по видове банкови сметки, към които прилагат отчет от ПОС 

терминалните устройства. 

 

7. При поискване от страна на банката на оригинал на разписка за наредена транзакция чрез 

ПОС терминал, същата се предоставя в определения от банката срок, като в Окръжен съд - Русе 

остава на съхранение заверено копие. 

 

8. В случай на сторнирана транзакция, която е била наредена чрез ПОС терминал, разписките за 

превод и сторно се прилагат към съответното банково извлечение. 

 

Правилата влизат в сила от 03.06.2013г. 


