
БЮРО СЪДИМОСТ 

Бюрото за съдимост се намира в стая 111, находяща се на първи етаж в 
сградата на съдебната палата в гр. Разград. 

Телефон: 084/ 66 29 80 

Работно време: от 9.00 часа до 17.00 часа. 

Бюрото за съдимост приема заявления за издаване свидетелства за 
съдимост на всички български граждани. 

Какво представлява свидетелството за съдимост ? 

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаден от съда, 
съдържащ информация за криминалното минало на дадено физическо лице. 
Най-често такова се издава при постъпване на работа. Изисква се още при 
кандидатстване за получаване на определени разрешителни- напр. за 
притежание на оръжие и други. 

Кой може да подаде заявлението? 

1. Вие лично. 
2. Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, 

низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за 
съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и 
фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение 
за наследници. 

3. Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, 
низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за 
съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и 
фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично 
писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално 
заверено пълномощно. 

4. Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се 
иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 
14-годишна възраст, поради встъпване в брак, осиновявания, в 
заявлението се посочват и имената по рождение. 

5. При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се 



представя лична карта. 

Какви документи са Ви необходими? 

1. Заявление по образец . 
2. Лична карта / копие не е необходимо /. 
3. Вносна бележка за платена държавна такса, съгласно Тарифа №1 към 

Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, 
прокуратурата, следствените служби и Министерство на 
правосъдието - 5 /пет/ лева. / За Ваше улеснение, таксата може да 
заплатите на ПОС-терминал. 

Кога ще е готово свидетелството за съдимост? 

Свидетелството за съдимост се издава в деня на поискването, но не 
по-късно от три работни дни. Когато то е подадено чрез районен съд, 
различен от този по месторождението на заявителя, свидетелството за 
съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпването на 
заявлението. 


