
Свидетелство за съдимост 
 
Какво представлява свидетелството за съдимост? 
Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда по 
искане на конкретно физическо лице, който съдържа информация за 
криминалното минало на дадено физическо лице /осъждани ли са за 
извършени престъпления, включително за осъждания, за които лицата са 
реабилитирани/, когато това се изисква от закона. 
 Свидетелството за съдимост се различава от справката за 
съдимост, която се издава със служебна цел по искане на държавни 
органи. 
 
Защо е необходимо свидетелство за съдимост? 
 Най-често свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на 
работа, за получаване на определени разрешителни – за притежание на 
оръжие, търговия с ценни книжа и други, както и регистриране на 
определени професии – адвокат, лекар, архитект и други. 
 
Какъв е срокът на валидност на свидетелството за съдимост? 
Свидетелството за съдимост важи за срок от шест месеца от датата на 
издаването му. 
 
Кой може да подаде заявление в Бюрото за съдимост? 
 Всеки български гражданин, с изключение на родените в чужбина и 
с неизвестно месторождение. 
 Заявлението може да се подаде: 

1. лично; 
2. чрез родител, дете, брат/сестра, съпруг – в този случай се прилага 

изрично писмено пълномощно; 
3. чрез упълномощено лице (извън тези по т. 2) – в този случай се 

прилага изрично пълномощно, което е нотариално заверено. 

Къде се подава заявлението и къде се получава свидетелството за 
съдимост? 
 Заявлението се подава и свидетелството се получава в Съдебната 
палата в гр. Разград, пл. „Независимост“ №1, първи етаж, стая 111.  
 
 Родените в чужбина подават заявление и получават свидетелство за 
съдимост в Дирекция „регистри“, отдел „Централно бюро съдимост и 
апостил“ на Министерство на правосъдието. 
 
 



Какви документи са необходими? 

1. Заявление по образец; 
2. Лична карта; 
3. Документ за внесена по банков път /пощенски запис/  държавна такса 

(5 лв.) или сумата се заплаща с карта на пос-терминално устройство в съда.  
При липса на банкова карта, съдебният деловодител „Бюро съдимост“ 

предоставя номера на банковата сметка на съда и информация за местата, в 
които може да бъде извършено плащането. 

Заявлението съдържа следната информация: 

 трите имена и адреса на заявителя; 
 гражданство; 
 единен граждански номер; 
 трите имена и дата на раждане на майката и бащата на заявителя; 
 дата на раждане; 
 място на раждане; 
 причина, поради която се иска свидетелство, а когато се касае за 

постъпване на работа – точната длъжност. 

 Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, 
когато това е възможно, или до 3 работни дни от постъпването на 
заявлението. Когато заявлението е подадено чрез районен съд, различен 
от този по месторождението на заявителя, свидетелството се издава в 
срок до 3 работни дни от подаването на заявлението.  
 
Електронно свидетелство за съдимост 
 
 Издава се от Министерство на правосъдието. Електронно 
свидетелство за съдимост могат да заявят и да получат гражданите на 
Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или 
за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния 
кодекс. Електронното свидетелство за съдимост има същата сила и важи за 
срок от шест месеца, както свидетелството за съдимост издадено в писмена 
форма.  За идентификация на лицето, електронното свидетелство за 
съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по 
документ за самоличност.  
 За заявка на електронно свидетелство за съдимост е необходим 
електронен подпис. 
 Електронно свидетелство за съдимост може да заявите на сайта на 
Министерство на правосъдието. 


