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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на
дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 67 от 2020 г.).
В „Държавен вестник“, бр. 67 от 2020 г. беше обнародвана Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на
бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г.; попр., бр. 15
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г. и бр. 67 от 2020
г.) („Наредбата“). С Наредбата се цели преминаване към централизиран и изцяло
електронизиран и автоматизиран обмен на данни и предоставяне на услуги, както и
осигуряване работата на Централната автоматизирана информационна система (ЦАИС)
„Съдебен статус“ в контекста на електронното управление и електронното правосъдие.
Параграф 49 от Наредбата предвижда тя да влезе в сила от 1 януари 2021 г.
ЦАИС „Съдебен статус“ се осъществява по проект „Реализиране на централизирана
информационна система „Съдебен статус“ по оперативна програма „Добро управление“.
Към момента сформирана в Министерството на правосъдието комисия разглежда
техническите спецификации на участниците в процедурата за подбор за избор на
изпълнител по Дейност 2 от проекта (Разработване на ЦАИС „Съдебен статус“). Планирано
е комисията да разгледа получените оферти и да излезе с доклад за избран изпълнител в
срок до 30 ноември2020 г.
При липса на обжалване на избора на изпълнител е възможно да се сключи договор
за изпълнение на дейността не по-рано от 20 декември2020 г. Заложеният срок за
изпълнение на Дейност 2 съгласно техническата спецификация е 10 месеца. Той значително
надхвърля срока, предвиден в § 49 от Наредбата, което налага отлагането на влизането й в
сила до 1 януари 2022 г.
С цел улесняване на упражняването на правата на гражданите в качеството им на
заявители на административната услуга, свързана с издаване на свидетелство за съдимост,
като резултат от приемането на предложения проект се очаква да бъде разработена ЦАИС
„Съдебен статус“.

За прилагането на разпоредбите на проекта на наредба няма да са необходими
финансови и други средства. Предложеният проект на акт няма да доведе до въздействие
върху държавния бюджет. Разходите по поддържане на ЦАИС „Съдебен статус“ ще са в
рамките на утвърдения за ведомството бюджет.
С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на европейския съюз.
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на Наредба
и докладът към нея да бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на
правосъдието и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица се
предостави 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Предложеният срок е
необходим с цел запазване на правата на заявителите на тази услуга, които следва да бъдат
поставени в известност, че от 1 януари 2020 г. все още няма да могат да ползват
централизирания и изцяло електронизиран и автоматизиран обмен на данни и предоставяне
на услуги, поради което е налице спешна необходимост от приемане на проекта на Наредба.
Изложените обстоятелства съставляват изключителен случай, който съгласно чл. 26, ал. 4,
изречение второ от Закона за нормативните актове обосновава необходимостта от
определяне на по-кратък срок за предложения и становища по проекта на Наредба за
изменение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата
за съдимост (обн., ДВ, бр. 67 от 2020 г.), а именно – 14 дни от публикуването им за
обществени консултации.
Предвид изложеното, предлагам да одобрите доклада и проекта на Наредба за
изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите
и организацията на дейността на бюрата за съдимост и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона
за нормативните актове (ЗНА) същите да бъдат публикувани на интернет страницата на
Министерството на правосъдието и на Портала за обществени консултации като на
заинтересованите лица се предостави 14-дневен срок за предложения и становища по
проекта.
Приложение:
Проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от
2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 67
от 2020 г.).
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