БЮРА СЪДИМОСТ
АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Автоматизираната WEB базирана информационна система "Бюра съдимост" е
функционално пълна технологична система за автоматизация на дейностите на бюрата
съдимост към районните съдилища на страната и бюро съдимост в Министерство на
правосъдието.
Функционални възможности на системата:


Идентификация на осъдено лице – за да не се пропускат осъдени лица, записани в
базата данни на бюрата за съдимост в системата, се извършват 3 автоматични и 5
автоматизирани идентификации, при търсене на лице по различни съчетания на лични
данни;



АИС "Бюра съдимост" е разработена така, че за идентификация на лицата може да
използва централния автоматизиран регистър ЕСГРАОН, а за отделни съдилища –
съответните му териториални варианти. Системата може да работи и без използване на
този регистър, което има значение за малките съдилища.



Въвеждане на данни:
В системата се въвеждат данни за:
 съдимост на лицата, родени в района на съда, които са:
 осъдени от български съдилища;
 освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им
наложени административни наказания по чл.78а от Наказателния кодекс (НК);
 български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила
съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл.453-470
от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
 данни за съдимост, въведени от централното бюро съдимост при МП, когато
лицата са:
 родени извън страната;
 с неизвестно месторождение;
Централното бюро съдимост съхранява и сведения за осъдени извън страната
български граждани.
Въвеждането на данни се извършва от бюлетините за съдимост и от бюлетините за
наложени административни наказания по чл. 78а от НК.
Има възможност да се въвеждат само лични данни за осъденото лице или данни за
лицето, съдебното дело, присъдата, извършените престъпления и наложените
наказания.
Реализирана е възможност за въвеждане на напомнителни бюлетини, които се съставят
за едно и също лице, при наличие в бюлетините му за съдимост на различни лични
данни (напр. различни ЕГН или имена).



Актуализиране и изтриване на въведени данни в системата:
Извършва се след идентификация на съответния информационен обект и след
потвърждаване на съответната актуализация или изтриване.
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Издаване на свидетелство за съдимост:
След проверка в регистъра на осъдените лица, ако лицето, поискало издаване на
свидетелство за съдимост е неосъждано, по определен образец се отпечатва и
предоставя свидетелство за съдимост. За осъдените лица свидетелства за съдимост се
издават след решение на съдия за текста, който се изписва в издаваното свидетелство
за съдимост.
Създадена е възможност съдията, който отговаря за бюрото за съдимост, да работи със
системата и да отразява своите забележки относно реабилитации, настъпили амнистии
и други.
Заявленията, с които се иска издаване на свидетелство за съдимост, се регистрират във
входящ регистър.



Издаване на справка за съдимост:
Справка за съдимост се издава за служебна цел на съдилищата, прокуратурите,
разследващите органи и други, срещу изпратено искане.
Искане за съдимост може да бъде изпратено като хартиен документ или чрез дейност
"Искане за официални справки" на системата.
Изпращане на искания за служебни справки между съдилищата за издаване на
свидетелства/справки за съдимост за лица, родени извън района на съда, се извършва
със средствата на системата.



Издаване на копие от свидетелство/справка за съдимост:
По зададено ЕГН/ЛНЧ може да бъде разпечатано последно издадено свидетелство или
справка за съдимост, без да се минава през целия технологичен път на подготовката
му).



Извършване на справки и статистики:
 Статистика – разпечатват се водени регистри за зададен период от време, като
освен записаните данни, се показват и количествени данни (напр. за въведени
бюлетини; издадени свидетелства; издадени справки за съдимост; изпратени
искания за друг съд и други);
 Справки по характеристики на осъдени лица и справки по характеристики на
бюлетини;
 Статистика за извършени услуги.



Поддържане от системата на:
 азбучник на осъдените лица;
 регистър на заявленията за издаване на свидетелства;
 регистър на исканията за издаване на справки.



Администриране на системата:
 Поддържане на журнал;
 Извършване на справки в журнала;
 Смяна на парола;
 Други.

АИС „Бюра съдимост” осигурява обслужване на гражданите на принципа „Едно гише”:


Обслужване на гражданите от едно гише, от което се приемат документи и се
извършват необходимите проверки;
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Подадените документи и данни от тях се обработват автоматизирано за изпълнение на
исканата услуга и ако лицето не е осъждано, незабавно се изготвя свидетелство за
съдимост;
Предаване на поисканото свидетелство за съдимост, докато лицето е на гишето.

Защита на данните:
Осигурява се чрез регламентиране и контрол на достъпа до дейностите на системата и
съхраняваните в нея данни.
Платформена независимост:
АИС "Бюра съдимост" е реализирана за работа в среда на различни операционни системи,
като Unix, Linux, Windows 7, Vista, 2003, XP, 2000, NT и др. Като система за управление
на бази данни се използва релационна СУБД Oracle.
Основни потребители:
АИС "Бюра съдимост" е внедрена в редовна експлоатация от 2006 г. във всички 114 РС и в
Централното бюро съдимост в Министерство на правосъдието.

В Индекс-България е внедрена
Система за Управление на Качеството ISO 9001:2008 и Система за Управление на
Информационната Сигурност ISO 27001:2005 за всички извършвани дейности.
Дружеството е сертифицирано
от LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE (LRQA)

ЗА КОНТАКТИ:
София 1784, Младост 1, бл. 54
тел.: (02) 974 3898, 975 3331, 975 3465, 974 4467, 875 7029, факс: (02) 975 3681
WEB: www.indexbg.bg E-mail: ib@indexbg.bg
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