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Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 8/26.02.2008 г. за функциите и 

организацията на дейността  на бюрата за съдимост, е изготвен на основание § 38 от Преходните 

и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 

50 от 2012 г.), с който в чл. 77, ал. 4, и чл. 386 от Закона за съдебната власт се регламентира 

издаването на свидетелство за съдимост в електронен вид и създаването и поддържането на 

„Централна база данни „Съдимост” в Министерство на правосъдието.  

Също така, в изпълнение на Инициативата на Съвета за административна реформа (САР) 

и Плана за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса, Министерство на 

правосъдието следва да осигури възможност за издаване на свидетелство за съдимост по 

електронен път. Инициативата на САР е пряко свързана с прилагането на измененията и 

допълненията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). 

С изготвените разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

8/26.02.2008 г., се регламентира предоставянето на електронна услуга в областта на издаване на 

свидетелство за съдимост на неосъждано лице. Издаването ще се извършва по електронен път от 

Централна база данни „Съдимост“, след подаване на заявление в Уеб форма на електронния 

адрес Министерство на правосъдието и чрез идентифициране на заявителя с електронен подпис. 

С проекта се въвеждат разпоредби на Рамково решение 2009/315 ПВР на Съвета и 

Решение 2009/316 ПВР на Съвета, като по този начин се прави хармонизация на подзаконовия 

акт с посочените актове на Европейския съюз.   

При подготовката на проекта, се взеха предвид и предложения за изменения и 

допълнения, направени от работна група на съдиите от Софийски районен съд,  които 

непосредствено произтичат от практиката по прилагане на наредбата. 

 В чл. 1 се прави изменение и допълнение, като се създават нови алинеи, които са с 

принципно и практическо значение и служат като основа на разпоредбите регламентиращи 

издаването на свидетелство за съдимост по електронен път. 

 В чл. 2 се прави допълнение, като се предвижда бюрото за съдимост при районен 

съд да обменя информация за съдимост на лицата, родени в района на съда във връзка с 

издаване на свидетелство за съдимост по електронен път от Централна база данни „Съдимост“. 

 В чл. 7, ал. 1 се допълва като реквизит, в бюлетина за съдимост да се вписват и 

предходни имена на осъденото лице, ако е извършвана промяна на име по реда на Закона за 

гражданската регистрация. 

 В чл. 8, ал. 2, се прави изменение, като отпада изискването за съставяне на 

бюлетин на „пишеща машина“. В бюрата за съдимост вече не се използва пишеща машина и 

едно такова изискване е вече остаряло и не отговаря на съвременните условия. 

 В чл. 9, ал. 2 и чл. 27, ал.1, се  предлага и двете разпоредби да бъдат допълнени, 

като бъде предвидена нормативно възможността, бюлетините да се подписват от председателя 

на съдебния състав, който е постановил съответния съдебен акт или съдията-докладчик, тъй като 

в големите съдилища ежегодно се издават и завеждат голям брой бюлетини. Подписването им от 

председателя на съда и най-вече проверката за допуснати технически грешки е изключително 



голяма по обем работа, която би могла да бъде извършена по-бързо и по-качествено от 

председателя на съответния съдебен състав или съдията-докладчик, тъй като те добре познават 

съответното дело и това ще позволи работата по подписване на бюлетините да се разпредели. 

 В чл. 17, ал. 1 се създава нова т. 7, регламентираща допълнителното служебно 

отбелязване на сведения в бюлетина за съдимост, като се отрази в графа „Забележки” към 

съответния бюлетин, ако бъде постановен съдебен акт по чл. 425 НПК за възобновяване на 

делото. 

 Предлага се изменение на сега действащият текст на чл. 17, ал. 3, като се 

предвижда в тридневен срок от изпълнение на наказанието, органите по изпълнение на 

наказанието, в това число съответната пробационна служба (за изпълнението на наложеното 

наказание „пробация”) и Националната агенция за приходите (НАП), която по закон изпълнява 

наложените наказания „глоба”, да изпращат данни за изпълнението на наказанието на бюрото за 

съдимост при съответния районен съд по неговото месторождение или на Централното бюро за 

съдимост за лицата по чл. 3, ал. 1, за отбелязване в бюлетина за съдимост. Това е необходимо, 

тъй като разполагайки служебно с данни за изпълнението на всяко наказание, съответният съдия 

би могъл правилно да прецени факта на настъпила реабилитация. При отчитане увеличаващ се 

брой на налагани наказания „глоба” и „пробация”, липсата на задължение за НАП и 

пробационните служби като това по чл. 17, ал. 3 от Наредбата, ще създава трудности и е 

предпоставка  за невъзможност да се направи преценка на настъпила реабилитация. 

 В разпоредбата на чл. 22, ал. 1, се предлага изменение, като се предвижда да се 

изпраща уведомление не само на съответния прокурор, както е сега, но и на „съда“. Това 

допълнение на текста е свързано с правомощието на съда по чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК и ще се 

постигне бързина при отстраняването на пропуска за привеждане на условното осъждане или 

постановяване на изтърпяване на наказанието при условно предсрочно освобождаване, вместо 

да се изчаква изготвяне на предложение от страна на прокурора.  

 Предлага се да отпадне ал. 2 от чл. 22, тъй като в нито една от хипотезите на ал. 1 

прокурорът не образува досъдебно производство. В случаите на изр. 1, той изготвя предложение 

по чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК до съответния съд, а в случаите на изр. 2 предложение за 

възобновяване на наказателното производство до ВКС на РБ. 

 В чл. 28 се предлага създаване на нова ал. 3, подобно на чл. 24, ал. 2, предвиждаща 

в азбучния указател да се отбелязват определените за унищожаване бюлетини за наложено 

административно наказание по чл. 78а НК, без да се заличават имената на лицата и вписаните 

сведения. 

 Също така се предлага и нова редакция на разпоредбата на чл. 31, ал.1, подобно на 

чл. 24, ал. 1, като бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, по които 

от датата на раждането на лицата са изтекли сто години, да се отделят в специална картотека и 

да се унищожават, след като бъдат микрофилмирани. 

Определеният в сега действащия текст на чл. 31, ал. 1, петгодишен срок за съхранение на 

бюлетините за наложените административни наказания по чл. 78а от НК, респ. унищожаването 

им след този срок, не позволява на органите на съдебната власт да извършват правилна преценка 

относно предпоставките за приложение на чл. 78а от НК.  

Това е така, тъй като абсолютната давност за наказателно преследване на престъпленията, за 

които е предвидено наказание повече от една година лишаване от свобода и към които е 

приложим чл. 78а от НК, съгласно чл. 80, ал. 2, вр. ал. 1, т. 4 от НК е седем години и шест 

месеца.  



Нещо повече, за непредпазливите деяния, наказуеми с лишаване от свобода за срок от пет 

години (чл. 78а, ал. 1, б. „а” от НК), абсолютната давност за наказателно преследване по чл. 80, 

ал. 2, вр. ал. 1, т. 3 от НК е петнадесет години. Следователно унищожаването на бюлетините за 

наложени по реда на чл. 78а от НК наказания преди изтичане на давността за наказателно 

преследване на някои от деянията, включени в обхвата на чл. 78а от НК, създава възможност, 

поради липса на информация за съдебното минало на дееца, за повторно приложение на чл. 78а 

от НК в противоречие със забраната по чл. 78а, ал. 1, б. „б” от НК.  

В тази връзка следва да се вземе предвид и че съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за 

съдебната власт (ЗСВ) изборен член на ВСС не може да бъде лице, което е освобождавано от 

наказателна отговорност за умишлено престъпление, а съгласно чл. 179, ал. 1, т. 2 от Закона за 

министерството на вътрешните работи (ЗМВР) държавен служител в МВР може да бъде 

дееспособно физическо лице, което не е било освободено от наказателна отговорност за 

извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание 

по чл. 78а от НК. Ето защо унищожаването на бюлетините за наложените административни 

наказания в предвидения в чл. 31, ал. 1 от Наредба № 8/26.02.2008 г. кратък срок освен, че може 

да доведе до неблагоприятни за правосъдието резултати, е в противоречие и с разпоредбите на 

други нормативни актове. 

 На следващо място, се предлага изменение в разпоредбата на чл. 34, ал. 3, като се 

предвижда справката да съдържа всички данни, които съдът по месторождението съхранява по 

отношение на заявителя, включително за обстоятелствата по чл. 17, ал. 1. Председателят на съда 

по местоиздаване на свидетелството на лицето или определен от него заместник, ще извършва 

преценка, кои обстоятелства от нея следва да бъдат вписани в свидетелството за съдимост, 

предвид целта, за която се иска, като при необходимост ще може да събира и допълнителна 

информация от заявителя и органите по изпълнение на наказанията.  

Понастоящем съдилищата по местоживеенето на лицата-заявители нерядко издават 

свидетелства, които възпроизвеждат буквално съдържанието на получените от тях справки от 

съдилищата по месторождението им, без да извършват правна преценка. Това означава, че, ако 

съдът по месторождението не разполага с данни за изтърпяване на наказанието и съответно не 

може своевременно да отрази в справката настъпилата реабилитация по чл. 86 или 88а от НК, 

съдът по местоживеенето, основавайки се на справката, в която няма отбелязване за 

реабилитация, ще издаде свидетелство за съдимост с вписване на осъждането, независимо, че 

всъщност няма правно основание за това.  

 Създава се нов чл. 35а, който регламентира предоставянето на електронна услуга в 

областта на издаване на свидетелство за съдимост на неосъждано лице. Издаването ще се 

извършва по електронен път от Централна база данни „Съдимост“, след подаване на заявление в 

Уеб форма на електронния адрес Министерство на правосъдието, чрез идентифициране на 

заявителя с електронен подпис. 

Системата ще генерира уникален код на заявката и заявителят ще има възможност да 

заяви адрес на електронна поща за получаване на електронно подписаното свидетелство за 

съдимост, както и код, чрез който да го достъпи на посочения сайт. 

Електронното свидетелство за съдимост, ще се издава след заплащане на държавна такса, 

която ще бъде определена в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани 

от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. 

изм. ДВ, бр. 15 от 1996 г., загл. доп. ДВ, бр. 2 от 1997 г., загл. изм. ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила 

от 31.07.2004 г., загл. изм. ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.). 



Предвижда се размерът на държавната такса да бъде 3 лв. Определеният размер на 

държавната такса, е разходоориентиран и икономически обоснован, той е съобразен с 

материално-техническите и административните разходи по предоставяне на услугата, както 

изисква чл. 2, ал. 2 от ЗДТ и съответства на социално-икономическите условия, на равнището на 

доходите и на инфлационните процеси в страната. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Методиката (обн., 

ДВ, бр. 4 от 13.01.2012 г.),  приходите от таксите ще се използват за повишаване на качеството 

на предоставяната услуга на потребителите.  

Електронното свидетелство за съдимост ще важи за срок шест месеца от датата на 

издаването му и ще има същата сила, както писмената форма издавана по досегашния ред. 

Вписаните в електронното свидетелство за съдимост данни, ще удостоверяват 

информация за лицето находяща се в Централната база данни „Съдимост“, към момента на 

заявяването му. Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за 

съдимост ще се съхраняват в електронния архив. 

Системата ще гарантира повишена сигурност и защита на личните данни.  

 Очакваните резултати от прилагането на новата уредба, са за намаляване на времето и 

разходите, които използват гражданите и бизнеса при ползване на услугата, както и 

административната и регулаторна тежест. 

 В чл. 39, ал. 3 се прави изменение, като се предвижда, когато свидетелството за 

съдимост ще бъде представено пред субектите по чл. 33, ал. 5, да се вписват всички осъждания и 

наложени административни наказания по чл. 78а НК. 

 В чл. чл. 47-50 се правят изменения и допълнения, с които се предвижда,  обменът 

на информация с централните органи на други държави-членки на Европейския съюз, да се 

осъществява съгласно условията на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 28 февруари 

2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от 

регистрите за съдимост, между държавите –членки на Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 

април 2009 г. за създаване на Европейска информационна система за регистрите за съдимост 

(ECRIS) в изпълнение на чл. 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР. 

 Предлага се създаването на нов чл. 50а, който да урежда предаване на информация 

за присъди от регистъра за съдимост за целите на наказателното производство, постановени в 

държава-членка по гражданството на лицето и вписани в регистрите за съдимост, както и 

всякакви присъди, постановени в трети страни, предадени на държавата-членка по 

гражданството, и вписани в регистрите за съдимост.  


