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МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 8 ОТ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ
1. Причини, които налагат приемането на проекта:
Настоящите промени в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и
организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 4.03.2008 г.),
наричана по-долу „Наредбата”, се налагат поради необходимостта от оптимизация в
максимална степен на работните процеси в бюрата за съдимост във връзка с въвеждането
в експлоатация на новоизградената Централизираната автоматизирана информационна
система „Съдебен статус“, както и интеграцията й с други информационни системи.
Другата причина, която е от съществено значение за приемането на проекта на
наредба, е свързана с разширяването на кръга от лица, които ще могат да използват
услугата издаване на електронно свидетелство за съдимост, както и възможността
електронното служебно свидетелство за съдимост да се заявява за граждани с различен
съдебен статус. Към настоящия момент електроните свидетелства за
съдимост/електроните служебни свидетелства за съдимост се издават само за лица, за
които не са съставяни бюлетини за съдимост и/или бюлетини за наложени
административни наказания по чл. 78а от НК, както и кумулативно предвидената
предпоставка поставяща изискването лицата да са родени на територията на страната. В
проекта на Наредба са предложени промени в разпоредбите, свързани със заявяване и
издаване на електронно свидетелство за съдимост и електронно служебно свидетелство
за съдимост като предложението е, свързано със значително разширяване обхвата на
лицата, за които ще може да се заявява, респ. издава електронно свидетелство за
съдимост и електронно служебно свидетелство за съдимост. Промяната се изразява в
това, че ще се създаде възможност да се издават електронни свидетелства за съдимост и
служебни такива за неосъждани; осъждани; реабилитирани; амнистирани и/или с
наложени административни наказания по чл. 78а от НК. Разширяването на обхвата ще е
и по отношение на българските граждани, родени извън територията на Република
България. Новата уредба ще позволи всички български граждани да могат за заявяват
електронно свидетелство за съдимост. Тази възможност ще доведе до облекчаване на
административната тежест върху гражданите, като няма да има необходимост лицето
лично да подава заявление за издаване на свидетелство за съдимост в бюрото за
съдимост.
Причина, която налага приемането на проекта, е и разширяването на обмена на
информация на ЦАИС „Съдебен статус“ по служебен път с други външни системи като
Информационна система за „Изпълнение на наказанията“ (ИСИН), Единната
информационна система на съдилищата (ЕИСС), Единната Информационна система за
противодействие на престъпността (ЕИСПП).
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Интеграцията на ЦАИС „Съдебен статус“ с посочените по-горе системи ще
създаде възможност в новоизградената система да се получават електронни бюлетини за
съдимост, изготвени в ЕИСС, както и възможност за получаване на информация относно
изтърпени наказания.
Необходимо е да се приеме проекта на Наредба предвид промените, касаещи
информацията, съдържаща се в бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени
административни наказания по чл.78а от НК. Предвидено е в тях данните да се вписват
в структуриран вид и за част от тях да се използват определени номенклатури. Това дава
възможност при последващата им обработка и обмен на данни за съдимост с държавитечленки на ЕС този обмен да се извършва автоматизирано до голяма степен, но не изцяло,
както и за по-надеждна идентификация на лицата, за които има съставени бюлетини.
Уреждат се въпросите, свързани с изготвянето на бюлетините в ЕИСС и
постъпването им в ЦАИС „Съдебен статус“. Само при наличие на нормативна уредба,
касаеща структурираността на данните в бюлетините и самата информация, която следва
да е налична в бюлетина, ще е възможно да бъде извършена доработка на ЕИСС.
Предложените промени в Наредбата, с които се цели оптимизиране на работните
процеси в бюрата за съдимост като част от тях се автоматизират и електронизират, са
както следва:
Предложената промяна в чл. 1, ал. 3 е свързана с централизиране на базата данни.
Относно ал. 4 промяна е извършена в посока допълване на информационни системи, с
които ЦАИС „Съдебен статус“ следва да обменя информация по служебен път като са
допълнени и други системи - Информационната система за „Изпълнение на наказанията“
(ИСИН), Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), Единната
Информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).
В разпоредбата на чл. 3, ал. 2 е премахнат текстът, че Централно бюро съдимост
предоставя сведения на бюрата за съдимост по отношение на осъдените извън страната
български граждани. Промяната е породена от обстоятелството, че тези сведения след
съответната им обработка от ЦБС ще са видими за бюрото за съдимост по месторождение
на осъденото лице.
Предложена е отмяна на ал. 2 на чл. 6. Предвидената отмяна е свързана с
обстоятелството, че голяма част от бюлетините за съдимост, които вече се изготвят в
ЕИСС директно ще постъпват в ЦАИС „Съдебен статус“ и няма да е необходимо да се
въвеждат отново.
Съществена промяна е предложена и в чл. 7 от Наредбата. Описани са
задължителните реквизити, съдържащи се в бюлетина за съдимост, както и
структурираността на данните. Заложено е използването на номенклатури, който ще
улеснят обмена на данни (номенклатури относно месторождението на лицето;
гражданството му; категорията на извършеното престъпление; съдът, който е постановил
акта; местоизвършването; видът на наложеното наказание).
Въвежда се нов реквизит, които следва да се съдържа в бюлетина за съдимост, а
именно „номер в автоматизирана дактилоскопна идентификационна система (AFIS
номер)“. AFIS номерът е необходим във връзка с предвидените задължения на ЦБС за
предаване на пръстови отпечатъци на осъденото лице, когато му е наложено наказание
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лишаване от свобода за срок не по-малко от шест месеца в системата ECRIS-TCN. Това
задължение на ЦБС произтича от Регламент (EС) 2019/816 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на
държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети
държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската
информационна система за съдимост.
В чл. 7, ал. 1 е включена информация като са допълнени нови точки относно „вида
на акта“; „ECLI номер“ (само за бюлетините изготвени в ЕИСС); „вид на делото“; „съдът,
в който е било образувано делото“; “постановено изтърпяване на предходна условна
присъда” и „номер на акта на предходната условна присъда“.
Част от информацията, която към настоящия момент се съдържа в бюлетина за
съдимост в свободен текст е групирана и подредена в отделни полета и затова в чл.7, ал.1
от Наредбата са създадени нови точки.
По отношение на ал. 2 от чл. 7 отново данните са описани по начина, по който
следва да се предават в ЦАИС „Съдебен статус“ в съответния структуриран вид, когато
съдът разполага с тях.
Предложен е нов текст в чл. 7 като е създадена нова алинея 3, която очертава
необходимата информация в бюлетина за съдимост, когато се съставя в ЕИСС (дата на
съставяне; имена на съставителя и проверяващият, както и съдът, изготвил бюлетина за
съдимост).
Предложени са нови текстове в разпоредбата на чл. 8, като ал. 2 въвежда
изисквания относно съставянето на електронния бюлетин за съдимост в ЕИСС,
постъпването му в ЦАИС „Съдебен статус“ и подписването му. В ал. 3 урежда
последващите действия, свързани с разпечатването и изпращането му към бюрото за
съдимост по месторождение. В ал. 4 са въведени изисквания за хартиените бюлетини,
които се изготвят в старите деловодни системи на съдилищата, т.е. извън ЕИСС.
Регламентира се при наличие на техническа възможност информацията, която се
съдържа в бюлетина за съдимост да бъде изтеглена от регистрите на държавата – ал. 5
(нова).
В чл. 9 се правят съответните изменения, касаещи подписването на електронния
бюлетин за съдимост като се променя способът за подписване вместо с квалифициран
електронен подпис се поставя изискването да се подписва със сървърен печат.
Промяна е направена и в чл. 12 като се въвежда изискване, при получен от ЕИСС
бюлетин за съдимост, да се нотифицира бюрото за съдимост по месторождение на
лицето.
В допълнение към промените в чл. 13 се създава нова алинея (2), която въвежда
изисквания относно получения от ЕИСС електронен бюлетин за съдимост и
последващите действия на служителя от бюрото за съдимост по месторождение на
лицето. При постъпването на хартиения бюлетин се предвижда служителят да извърши
преглед за съответствие и променя статуса на електронния бюлетин за съдимост в
„актуален“.
Измененията в чл. 17 въвеждат изисквания, свързани с информацията, която
следва да фигурира в бюлетините при отбелязването на допълнителните сведения.
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Предложени са нови текстове ал. 5 и ал. 6 в чл. 17. Текстът в ал. 5 е свързан с
възможността за получаване на информация за изтърпените наказания от други
информационни системи, с които ЦАИС „Съдебен статус“ ще комуникира. Предвижда
се периодично или при поискване в ЦАИС „Съдебен статус“ да постъпва информация от
ИСИН относно изтърпените наказания „лишаване от свобода“ и „пробация“, наложени
по съответните присъди. Новата ал. 6, касае възможността при наличие на данни в ЕИСС
във връзка с изтърпяното наказание „глоба“ тази информация да постъпи в ЦАИС
„Съдебен статус“. Тази промяна ще доведе до намаляване на административната тежест
на гражданите като отпада необходимостта да представят данни за изтърпени наказания,
както и необходимостта органите по изпълнение на наказанията да изпращят
информацията на хартиен носител. Така процесът ще се електронизира и данните за
изтърпяване на наказанията ще се отразяват своевременно.
Допълнение е направено в чл. 22 като се включват и други разпоредби от НК,
които предвиждат не наказване на дееца за извършеното от него престъпление (чл.227д,
ал.4; чл.254а, ал.4).
Друго съществено изменение е направено в чл. 26 като аналогично на чл. 7 се
описват изчерпателно необходимите реквизити на бюлетина за наложено
административно наказание по чл. 78а от НК. Предвижда се структурираност на данните
и въвеждане на част от тях посредством определени номенклатури. Номенклатури се
въвеждат за определени данни от бюлетина за наложено административно наказание по
чл. 78а от НК - месторождението и гражданството на лицето; съдът, който е постановил
акта; категория на извършеното престъпление; местоизвършване на престъплението;
видът на наложеното наказание.
Предвидено е за месторождението на лицето да се използва номенклатура на
държавите съгласно таблица с Трицифрен код по ISO-3166-1/Трибуквен код по ISO3166-1, както и да се изпише наименованието й. За осъдените граждани, родени на
територията на Република България населеното място се вписва в бюлетина съгласно
кода от номенклатура - ЕКАТТЕ код на населеното място, както наименование на
населеното място.
Относно гражданството/гражданствата номенклатурата, която ще се използва е
Трицифрен код по ISO-3166-1/Трибуквен код по ISO-3166-1, както и вписване на
наименованието на съответната държава.
Номенклатурата, която ще се използва при въвеждането на информацията за
„съдът, който е постановил акта“ е кодът по Единен информационен код на съдилищата,
взет от правилника за администрацията в съдилищата; Код на съда (код на ЕИСПП) и
наименование на съда ще се вписва.
Номенклатурата, която ще се използва за въвеждане на информация, касаеща
категорията на извършеното престъпление е по кодове от ЕИСПП, тази класификация
ще се използва и относно видът на наложеното наказание.
Предвидено е да се отбелязва видът на акта; ECLI номер – само за изготвените в
ЕИСС бюлетини за наложено административно наказание по чл.78а от НК; видът на
делото.
В ал. 2 на чл. 26 са предложени промени относно структурираността на данните.
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Предложен е нов текст в чл. 26 като е създадена нова алинея 4, която очертава
необходимата информация в бюлетина за съдимост, когато се съставя в ЕИСС (дата на
съставяне; имена на съставителя и проверяващият, както и съдът, изготвил бюлетина за
съдимост).
Предложени са нови текстове в разпоредбата на чл. 27, като ал. 2 въвежда
изисквания относно съставянето на електронния бюлетин за наложено административно
наказание по чл.78а от НК в ЕИСС, постъпването му в ЦАИС „Съдебен статус“ и
подписването му. В ал. 3 урежда последващите действия, свързани с разпечатването и
изпращането му към бюрото за съдимост по месторождение. В ал. 4 са въведени
изисквания за хартиените бюлетини, които се изготвят в старите деловодни системи на
съдилищата, т.е. извън ЕИСС. Регламентира се при наличие на техническа възможност
информацията, която се съдържа в бюлетина за наложено административно наказание по
чл.78а от НК да бъде изтеглена от регистрите на държавата – ал. 5 (нова). Изготвен е
текст (ал. 6) определящ последващите действия на определения служител, който съставя
бюлетина за наложено административно наказание по чл.78а от НК – заверка, изписване
на имената му и подпис. Алинея 7 от същата разпоредба отразява начинът на подписване
на електронния бюлетин за наложено административно наказание по чл.78а от НК, а
именно чрез сървърен печат, а не с квалифициран електронен подпис.
В чл. 28 първата алинея е изменена и урежда завеждането на бюлетина за
наложено административно наказание по чл.78а от НК в азбучния указател както и
вписването му в ЦАИС „Съдебен статус“, когато е постъпил на хартия. В разпоредбата е
добавена нова алинея (2), която въвежда изисквания относно получения от ЕИСС
електронен бюлетин за наложено административно наказание по чл.78а от НК и
последващите действия на служителя от бюрото за съдимост по месторождение на
лицето. При постъпването на хартиения бюлетин се предвижда служителят да извърши
преглед за съответствие и променя статуса на електронния бюлетин за наложено
административно наказание по чл.78а от НК в „актуален“.
В ал. 3 на чл. 28 се извършва промяна, касаеща подредбата на бюлетина за
наложено административно наказание по чл.78а от НК. Предвидено е двата вида
бюлетини да не се разделят в отдел картотеки, а да бъдат събрани в една обща.
Промени са извършени в чл. 34, ал. 2 като се очертават задълженията на бюрото
за съдимост по месторождение и на това по заявяване. Когато заявлението е подадено в
различен съд от този по месторождение и за лицето има съставяни бюлетини съдът по
заявяване изисква посредством ЦАИС „Съдебен статус“ от съда по месторождение данни
за изтърпяно наказание и отбелязване на реабилитация при наличие на законови
предпоставки. Когато липсват данни за изпълнение на наказанието бюрото за съдимост
по месторождение изисква служебно информацията по електронен път чрез ЦАИС
„Съдебен статус“ от ИСИН и ЕИСС или от компетентните органи. След получаване на
необходимите данни в бюрото за съдимост по заявяване то издава свидетелството за
съдимост съобразно целта, за която се иска.
В чл. 35 се прави промяна относно заявлението за издаване на свидетелство за
съдимост като се посочва, че то се генерира от ЦАИС „Съдебен статус“. Алинея 7 следва
да се отмени, защото заявлението вече няма да се попълва от гражданина-заявител, а от
служител на бюро съдимост и част от данните в него ще се генерират автоматично от
регистрите на държавата. Служителят ще извършва само преглед за съответствие с
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документа за самоличност на лицето. След това ще предостави заявлението на заявителя
за подпис.
Член 35, ал. 9 на Наредбата дава възможност заявителят да заяви свидетелство за
съдимост и без посочване на информацията по ал. 1, т. 7, но в този случай свидетелството
за съдимост не може да послужи за цел или постъпване на работа, когато закон или указ
не заличават последиците от осъждането или наложено административно наказание по
чл. 78а НК, а немалко български закони съдържат ограничения и забрани, свързани с
освобождаването от наказателна отговорност и с осъждането,
независимо от
реабилитацията, затова алинея 9 предлагане да се отмени. Поставя се изискване, което
задължава заявителят на услугата да посочва в заявлението задължително целта, за която
следва да послужи свидетелството за съдимост. Тази промяна е породена от
разширяването на кръга от лица, които ще могат да се снабдят с електронно свидетелство
за съдимост или за тях да се издаде електронно служебно свидетелство за съдимост. Така
се дава право на всички българи да използват услугата.
В чл. 35а се премахва ограничаващото изискване във връзка със заявяване на
електронно свидетелство за съдимост, свързано с наличието на бюлетини за съдимост
и/или бюлетини за наложени административни наказания по чл.78а от НК. В тази
разпоредба се въвежда изискване за задължително посочване на целта, за която се иска
свидетелство за съдимост. Регламентира се подписването на електронно свидетелство
за съдимост като се посочва, че за неосъждано се подписва посредством сървърен печат
на Министерство на правосъдието, а когато се издава за осъждано лице или
предназначението му е за чужбина освен сървърен печат се полага и подпис на
определения служител юрист в ЦБС. Въвежда се в ал. 8 ново приложение 4а, когато се
издава електронно свидетелство за съдимост за осъдено лице.
В чл. 35б са отразени промени относно кръгът от лица, за които могат да бъдат
заявявани електронни служебни свидетелства за съдимост. Премахва се ограничението
във връзка с невъзможността да се издаде за лица, за които има съставени бюлетини за
съдимост и/или бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а от НК.
Алинея (6) се изменя като се въвежда задължение при подаване на заявление да се посочи
целта, за която ще послужи електронното служебно свидетелство за съдимост. Органите
на изпълнителната власт, които са оторизирани потребители на системата следва да
посочат нормативният акт и разпоредбите от него, за да може да се направи преценка
какво следва да се включи в свидетелството, съобразно предвиденото в законите. В ал. 7
е извършена промяна като изр. второ следва да се отмени. Органите на изпълнителната
власт и оправомощените служители няма да могат да използват издаденото и валидно
към момента на заявяване ЕССС предвид че ще се издава за всички категории лица
(осъждани; неосъждани; реабилитирани; амнистирани или с наложени административни
наказания по чл. 78а от НК). Целта, за която ще послужи ще бъде различна и това може
да доведе до различно съдържание на документа. В ал. 9 се регламентира подписването
на ЕССС. Когато то е за неосъждано лице се полага само сървърен сертификат, а при
наличие на осъждане или предназначение за чужбина се подписва и от определен
служител юрист в ЦБС. Предложен е нов образец за издаване на ЕССС, когато
свидетелство се издава за осъждано лице (приложение №5а).
Предложена е отмяна на разпоредбата на чл.36б, защото бе създадена във връзка
с невъзможността ЕССС да се заяви, респ. издаде за осъждано лице. Беше предоставена
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възможност на органите на изпълнителната, съдебната и други оправомощени
институции да установят по служебен път информацията за съдебния статус на лицата.
След пускане в експлоатация на ЦАИС „Съдебен статус“ и разширяване на обхвата на
лицата, за които ще може да се заявява това ще доведе до отпадане на необходимостта
от тази разпоредба, защото електронно служебно свидетелство за съдимост ще може да
се заявява за всички категории български граждани.
В чл. 45 се въвежда ново приложение № 6а, когато свидетелство за съдимост се
издава за осъждано лице. Приложенията на свидетелствата за съдимост предлагаме да се
разделят на два вида съобразно обстоятелството дали лицето е осъдено или не. Това
предложение е обусловено от предоставяне на допълнителни сведения от бюрото за
съдимост по месторождение на лицето.
Предложения за промяна е направена и в приложение №1 и приложение № 2,
касаещи бюлетина за съдимост и бюлетина за наложени административни наказания по
чл.78а от НК. В новите приложения информацията е разделена по категории и полета,
посочва се кои данни следва да се предават в структуриран вид. Включени са и нови
данни напр. AFIS номер.
Във всички приложения (4; 4а; 5; 5а; 6; 6а), свързани с издаване на свидетелства
за съдимост (електронни или не) се добавя QR код за проверка, предвижда се и в
приложенията да фигурира гербът на Република България.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Предвижда се осъществяването на дейността да се извършва в рамките на
предвидените финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането;

С предложеното изменение и допълнение на Наредбата се очаква да се осигури
оптимизиране на работните процеси в бюрата за съдимост посредством въвеждането в
експлоатация на ЦАИС „Съдебен статус“ и интеграцията на системата с други
информационни системи. Промените ще позволят своевременно предаване на
необходимата информация.
Интеграцията с други информационни системи като ИСИН и ЕИСС ще допринесе
за създаването на бърз и адекватен механизъм за обмен на данни, посредством който
служителите в бюрата за съдимост ще могат своевременно да получават информация за
всички съставени в ЕИСС бюлетини за съдимост/за наложени административни
наказания по чл.78а от НК, както и за последващи отбелязвания на допълнителни
сведения като напр. изтърпени наказания. Новата уредба ще позволи информацията да
се получава по-бързо и от части електронизирано.
Преминаване към електронни бюлетини за съдимост/бюлетини за наложени
административни наказания по чл. 78а от НК, когато са изготвени от Единната
информационна система на съдилищата (ЕИСС). Изчерпателно са изброени
необходимите реквизити, които следва да съдържа бюлетина за съдимост/бюлетина за
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наложено административно наказание по чл.78а от НК. Това ще се гарантира по-висока
сигурност при идентифицирането на осъденото лице предвид предвидените промени в
бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл.
78а от НК.
Предоставена е възможност за информиране на бюрата за съдимост за изготвените
в ЕИСС бюлетини, но все още не получени на хартиен носител в бюрото за съдимост по
месторождение на лицето.
Предоставяне на възможност бюрото за съдимост по месторождение на лицето да
разполага с информация за присъди, постановени от държавите-членки на ЕС срещу
него.
Предвижда се разширяване приложното поле на издаваните електронни
свидетелства за съдимост и електронните служебни свидетелства за съдимост, защото
ще могат да се издават за всички категории български граждани без значение дали за тях
са съставяни бюлетини, дали са реабилитирани, амнистирани и пр. Това ще допринесе за
намаляване на административната тежест върху гражданите.
Ще се осигури максимална ефективност на централизираната система, както и
електронен обмен на данни с информационни системи.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

С предложеното изменение и допълнение на Наредбата не се въвеждат норми от
правото на европейския съюз.
Предвид необходимостта от спешно приемане на наредба, което ще е
предпоставка за разработване на средства за интеграция на ЦАИС „Съдебен статус“ със
системи като ЕИСС и ИСИН, като доразработването на ЕИСС ще се реализира едва след
като има нормативна уредба, свързана със структурираността на данните и
номенклатурите, които следва да се използват при изготвянето на бюлетините за
съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от НК. Друга
важна причина, за обявяване на по-кратък срок за обществено обсъждане, е свързана с
предходните промени на Наредбата, включващи разпоредби за функциите на ЦАИС
„Съдебен статус“, тези промени е предвидено да влязат в сила на 01.09.2022 г., поради
което е необходимо и настоящите изменения, предвидени в този проект на наредба да са
в сила от 01.09.2022 г. Изложените обстоятелства съставляват изключителен случай,
предвид което съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, срокът за
провеждане на обществените консултации се определя на 14 дни.
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