
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. 

ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА 

СЪДИМОСТ (ДВ, БР. 24 ОТ 2008 Г.) 

В сила от 15.07.2014 г. 

Издадена от Министерството на правосъдието 

Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г. 
§ 1. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение второ: "Съдебният служител може да изпрати и 

електронно копие на бюлетина за съдимост." 

 

 
§ 2. В чл. 34, ал. 4 се създава изречение второ: "Свидетелството за съдимост може да 

бъде изпратено до българско задгранично представителство като електронно подписан документ, 

който се разпечатва на хартиен носител и се заверява от оправомощения в представителството 

служител." 

 

 
§ 3. В чл. 35, ал. 5 след думите "удостоверение за раждане" се добавя "в оригинал или 

нотариално заверено копие". 

 

 
§ 4. Създава се чл. 36а: 

"Чл. 36а. (1) Органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 3 могат да получават електронна справка за 

съдимост, която се генерира от информационната система, обслужваща бюрата за съдимост.  

(2) Електронната справка за съдимост по ал. 1 се получава след попълване от органите по 

чл. 33, ал. 5, т. 1 - 3 на заявление в електронна форма до съответното бюро за съдимост. 

Заявлението трябва да съдържа данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4. Заявлението може да 

съдържа част от данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4, когато се отнасят за чужденци. 

(3) Ръководителите на органите по чл. 33, ал. 5, т. 1 - 3 определят служител/и с права за 

заявяване на електронни справки за съдимост. 

(4) Получената електронна справка за съдимост, възпроизведена на хартиен носител и 

заверена от служителя/ите по ал. 3, има доказателствена сила. 

(5) Министерството на правосъдието сключва двустранни споразумения с органите по 

чл. 33, ал. 5, т. 1 - 3 за предоставяне на достъп до електронни справки за съдимост по ал. 1." 

 

 
§ 5. В чл. 37 след думите "електронния архив" се добавя "освен в случаите по чл. 35а и 

36а". 

 

 
§ 6. В чл. 38 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 2 след думите "работен ден" се добавя "с изключение на случаите по чл. 36а". 

2. В ал. 3 след думите "деня на поискването" се добавя "с изключение на случаите по чл. 

36а". 



 

 
§ 7. В чл. 40, ал. 2 след думите "служител юрист" се добавя "с изключение на случаите по 

чл. 36а". 

 

 
§ 8. В чл. 41 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 1 след думите "по чл. 35а" се добавя "и 36а". 

2. В ал. 2 след думите "бюро за съдимост" се добавя "с изключение на случаите по чл. 

36а". 

 
Заключителни разпоредби 

 

§ 9. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

 


