
НАРЕДБА № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията 
на дейността на бюрата за съдимост (БС) 

 
 Изд. от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г., изм. и 
доп., бр. 14 от 12.02.2013 г., в сила от 15.02.2013 г., попр., бр. 15 от 15.02.2013 г. 

 
Чл. 33. (1) БС издават свидетелства за съдимост и справки за съдимост. 

(2) Свидетелство за съдимост се издава на: 
1. лице по негово заявление, подадено в съответното БС; 
2. български гражданин по негово заявление, подадено в българско 

задгранично представителство, когато пребивава на територията на приемащата 
държава; 

3. чужд гражданин чрез чуждестранно дипломатическо или консулско 
представителство в Република България или чрез българско задгранично 
представителство. 

(3) Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой починал 
възходящ, низходящ, съпруг, брат и сестра. 

(4) Лице може да иска свидетелство за съдимост за свой жив 
възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра или за други лица. 

(5) Справка за съдимост се издава за служебна цел на: 
1. съд, прокуратура и разследващи органи; 
2. органите по § 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на Закона за 

защита на класифицираната информация ; 
3. учреждения и ведомства, когато по закон имат право да получават 

такива сведения; 
4. съдебни органи на друга държава, когато това е предвидено в 

международен договор, по който Република България е страна, или в акт на 
Европейския съюз (ЕС); 

5. централен орган за предаване или приемане на информация за 
съдимост от страна - членка на ЕС; 

6. чуждестранни дипломатически и консулски представителства в 
Република България за техни граждани. 

 
 
Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) (1) 

Издаване на електронно свидетелство за съдимост се извършва от 
Министерството на правосъдието след подаване на заявление по 
електронен път. Електронно свидетелство за съдимост се издава само за 
лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 
78а НК. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо 
установения ред. 



(2) Електронно свидетелство за съдимост не се издава в случаите по 
чл. 33, ал. 3 и 4.  

(3) Заявлението по ал. 1 се подава чрез попълване на данни в 
обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, като 
идентифицирането на заявителя се извършва с квалифициран електронен подпис 
или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния 
подпис.  

(4) Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден 
квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за 
електронния документ и електронния подпис. 

(5) След идентифициране на заявителя и въвеждането от негова 
страна на пълна информация за ЕГН и допълнителна информация за име, 
презиме и фамилия с английска транслитерация, съответстващи на документа за 
самоличност, системата генерира уникален код на заявката и визуализира 
информация, чрез която да се заплати държавна такса за извършване на 
услугата. 

(6) Министерството на правосъдието предоставя възможност на 
заявителя да въведе електронен адрес за получаване на код за достъп до 
електронното свидетелство за съдимост. Електронното свидетелство за съдимост 
е достъпно чрез предоставения код не по-късно от три работни дни след 
постъпване на държавната такса по посочената банкова сметка. 

(7) Електронното свидетелство за съдимост се генерира в електронен 
формат, подписва се с електронен подпис на Министерството на правосъдието и 
се съхранява безсрочно в информационната му система. 

(8) Електронното свидетелство за съдимост е достъпно на обявената 
от Министерството на правосъдието интернет страница чрез предоставения код 
за достъп, визуализирано по образец, съгласно приложение № 6. 

(9) Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца 
от датата на издаването му. 

(10) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си 
вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет 
страница, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на 
хартиен носител. 

(11) Вписаните в електронното свидетелство за съдимост данни 
удостоверяват статуса за лицата по ал. 1. 

(12) Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно 
свидетелство за съдимост се съхраняват безсрочно в информационната система 
на Министерството на правосъдието. 
 


