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ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от
26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за
ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.), предлагам
на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от
26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
Проектът е изготвен и в изпълнение на Решение № 338/23.06.2017 г. на
Министерския съвет за предприемане на мерки за намаляване на административната
тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на
някои официални документи на хартиен носител, като със Заповед № ЛС-041243/18.07.2017 г. на министъра на правосъдието е създадена работна група, която да
подготви предложение за небходимите изменения на подзаконово ниво за облекчаването
на административната тежест на гражданите при получаване на свидетелство за съдимост.
Проектът на наредба предвижда редуцирането на административната тежест на
гражданите при получаване на свидетелство за съдимост, издавано от бюрата за съдимост
при районните съдилища в страната, чрез премахване на изискването за представяне на
препис от акта за раждане или удостоверение за раждане в оригинал или нотариално
заверено копие или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за
родителите на лицето. Данните за родителите на лицето, което иска свидетелството за
съдимост, ще се проверяват посредством служебен достъп до Национална база данни
„Население“.
Основната промяна в Наредбата е свързана със създаването на чл. 35б, с който се
въвежда електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) като средство за
постигане на служебен обмен на данните, необходими за издаване на свидетелство за
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съдимост, и премахване на изискването граждани да представят документа пред
администрации на органите на изпълнителната власт.
По-съществените положения са:
1.
ЕССС ще се издава по заявление от централните и териториалните органи на
изпълнителната власт чрез длъжностни лица, оправомощени да получават достъп до
данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно
установяване на съдебния статус;
2.
ЕССС ще може да се издава единствено по отношение на лица, за които не
са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от Наказателния кодекс. В
останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост ще се
издава по общо установения ред;
3.
Министерството на правосъдието ще бъде компетентно да издава ЕССС след
подаване на заявление по образец по електронен път;
4.
Заявлението ще се подава чрез попълване на електронна форма, достъпна на
интернет страницата на Министерството на правосъдието, като идентифицирането на
заявителя ще се извършва с квалифициран електронен подпис;
5.
Предвижда се кратък срок за издаване на ЕССС, който е не по-късно от три
работни дни. Държавна такса няма да се дължи.
6.
Както и за свидетелството за съдимост на хартиен носител и електронното
свидетелство за съдимост, така и за ЕССС срокът на валидност е шест месеца от датата на
издаването му.
Предлагам, в съответствие с изискванията на 26, ал. 3 от Закона за нормативните
актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, да бъде публикуван на
интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени
консултации.
Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от
26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
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