ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 102 от 2017 г. и бр. 42 и 77 от 2018 г.)
§ 1. Чл. 13а се изменя така:
„Чл. 13а. Административните органи, организациите, предоставящи обществени
услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт
прилагат комплексно административно обслужване при издаване на индивидуални
административни актове, при предоставяне на административни услуги и при
извършване на други административни действия, по подадени от гражданин и/или
организация искания, уведомления и декларации, предвидени в нормативен акт.“
§ 2. В чл. 18а се правят следните изменения :
1. В ал. 1 думите „а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс
или по друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му“ се заменят
с „както и чрез лицензиран пощенски оператор, на място при съответния орган, лице или
организация или по друг начин, оповестен на интернет страницата им.“.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Административните органи, органите на съдебната власт, лицата,
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги,
организациите и адвокатите, участници в производствата, задължително посочват
електронен адрес, съгласно Закона за електронното управление - в производствата пред
административен орган, лице, осъществяващо публични функции и организация,
предоставяща обществени услуги или електронен адрес съгласно Закона за съдебната
власт - в производствата пред съд, за призоваване и получаване на документи и
съобщения. Административните органи, организациите, предоставящи обществени
услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт
изпращат по електронен път издадените от тях актове и документи на посочения по реда
на предходното изречение електронен адрес на съответния адресат.“
(6) Административните органи, организациите, предоставящи обществени
услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт
изпращат по електронен път издадените от тях актове и документи на посочените по реда
на ал. 4, т. 1 и т. 2 информация и/или електронен адрес на съответния адресат.“
§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „друг овластен за това орган“ се поставя запетая и се добавя
„лице“, а думите „лицата, осъществяващи публични функции и организациите,
предоставящи обществени услуги“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „когато волеизявлението е от значение за признаване,
упражняване или погасяване на права или задължения“ се заличават.
§ 4. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. осигуряват достъп до формулярите и образците на искания за издаване на
актове и за предоставяне на административни услуги и оказват съдействие за
попълването им;“.
б) точка 4 се изменя така:
„4. осигуряват възможност исканията за издаване на актове и за предоставяне на
административни услуги и да се подават, съответно издадените актове и резултати от
услугите да се получават в териториалните звена и поделения на органа и, при създадена
възможност - в общински и областни администрации, в общи центрове за услуги и в
центрове за комплексно административно обслужване, като посочват изчерпателно къде
и как става това;“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Административните органи обявяват информацията по ал. 1, както и
информация за възможностите за подаване или получаване на документи по електронен
път на Интернет страницата си, на официалното си табло за обявления, в брошури, с
които всеки заинтересован може да се сдобие, чрез разяснения на длъжностните лица,
приемащи исканията, или по друг подходящ начин. Достъпът до формулярите и
исканията се осигурява чрез Интернет страницата на органа и на мястото по ал. 1, т. 5
като по преценка на органа може да бъде допълнително осигурен и по друг подходящ
начин.“
§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ пред думата „организациите“ се поставя запетая и се
добавя „Когато в специален закон е предвидено“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Писменото искане съдържа пълното име, единен граждански номер, личен
номер или личен номер на чужденец и адрес на гражданина, съответно наименование,
ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България - друг аналогичен номер и
адрес на организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис.
Заявителят предоставя електронен адрес съгласно Закона за електронното управление,
мобилен или стационарен телефонен номер или факс, а когато заявителят е гражданин ако разполага с такива. В случаите, когато заявителят е гражданин, може да предостави
информация за наличие на персонален профил, регистриран в информационната система
за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни
административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление - ако
разполага с такъв. В искането могат да се включват и други задължителни елементи,
включително да се поставят изисквания за посочване на данни от документи за
самоличност, за поставяне на печат, за прилагане на документи в оригинал и/или
нотариално заверен препис, ако такива са предвидени в специалния закон, за нуждите на
съответното производство. Ако нормативен акт не определя образец на искането или не
предвижда ред за утвърждаване на такъв, искането се подава по образец, утвърден с акт
на Министерския съвет.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Искането може да се подава по начините, посочени в чл. 18а, ал. 1.“
§ 6. В чл. 30, ал. 2 думата „закона“ се заменя с „нормативния акт“ и се създава
второ изречение:
„В съобщението се посочват ясно и изчерпателно изискванията на нормативния
акт, за които органът е констатирал нередовност или несъответствие.“
§ 7. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „административния орган“ се заменят с „административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги и лицата, осъществяващи
публични функции“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Страните оказват съдействие при събирането на доказателства. Те са длъжни
да представят доказателства, които се намират при тях и не се намират при съответните
административни органи, организации, предоставяща обществени услуги и лица,
осъществяващо публични функции. Във всички случаи, когато в специален закон са
определени изчерпателно доказателствата, които гражданинът или организацията трябва
да представят, съответните административни органи, организации, предоставящи
обществени услуги и лица, осъществяващо публични функции нямат право да изисква
от тях да представят други доказателства.“
3. В ал. 3 думите „административния орган“ се заменя с „административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги и лицата, осъществяващи
публични функции“.
4. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Административните органи, организациите, предоставящи обществени
услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт не
могат да изискват предоставяне на информация, данни или документи, които са налични
при тях, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство”.
5. В ал. 5 думата „съответния“ се заменя с думата „съответните“ след думите
„административен орган“ се поставя запетая и се добавя „организация, предоставяща
обществени услуги, лице, осъществяващо публични функции и орган на съдебна власт.
6. Алинеи 6-8 се изменят така:
„(6) Когато за нуждите на съответното производство са необходими информация,
данни или документи, налични при друг административен орган, орган на съдебната
власт, лице, осъществяващо публични функции и организация, предоставяща
обществени услуги, водещите производствата органи, лица и организации са длъжни, по
своя инициатива да изискат представянето им по служебен път и/или да ги осигурят
служебно за нуждите на съответното произвоството.“;
(7) Лицата, организациите и органите по ал. 1 са длъжни според своята
компетентност да предоставят изисканите информация, данни или документи по
служебен път.
(8) За предоставяне по служебен път на информация, данни и документи,
включително в случаите по ал. 6 и ал. 7 и/или когато информацията, данните и
документите са необходими за издаване на индивидуален административен акт, за
предоставяне на административна услуга и/или за извършване на административно
облужване и/или при извършването на вътрешни административни услуги,
административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи
публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги извършват
служебен обмен по между си. “
9. Създават се ал. 9 - 11:
„(9) Служебният обмен за изискване и предоставяне на информацията, данните и
документите, включително в случаите по ал. 6, ал. 7 и ал. 8 се осъществява по електронен
път по реда на Закона за електронното управление, по Закона за съдебната власт, а в
случаите на временна обективна невъзможност или липса на техническа невъзможност
за обмен по електронен път - чрез обмен на хартиен носител.
(10) Служебният обмен на информация, данни и документи е безплатен по
отношение на всички административни органи, организации, предоставящи обществени
услуги, лица, упражняващи публични функции и органи на съдебната власт, независимо
дали информацията, данните или документите се поддържат в електронна форма или на
хартиен носител.
(11) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции,
организациите, предоставящи обществени услуги и органите на съдебната власт, пред
които следва да се установят обстоятелства, вписани в нормативно уреден публичен
регистър или на които са необходими данни, налични в такъв регистър, приемат
удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното
искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва
съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне
на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 8. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, в които с искането или предложението за започване на
производството са представени необходимите за разглеждане на преписката, съответно
- за издаване на акта по нея данни, информация и документи, преписката се решава,
съответно актът по нея се издава незабавно след подаване на искането или
предложението. Когато, съгласно информацията в Административния регистър по чл. 61
от Закона за администрацията, вътрешната процедура за разглеждането на преписката не
позволява незабавно разглеждане, решаване и/или издаване на акта срокът се удължава
3/6

до края на деня на постъпване на искането или предложението. Тези правила се прилагат
и при преписките, решаването на които е въз основа на общоизвестни факти, служебно
известни факти или законови презумпции, както и въз основа на данни, информация и
документи, налични при друг административен орган. Служебното уведомяване за
наличните при друг орган данни, информация или документи, се извършва незабавно, по
правилата на Закона за електронното управление.“.
2. Алинея 9 се отменя.
§ 9. В чл. 61, ал. 1 се създава второ изречение:
„Актът може да бъде получен по електронен път, съгласно предвиденото в чл. 18а,
ал. 5 и ал. 6, както и на мястото, където е заявен или на посочен точен адрес, ако е заявено
получаване чрез лицензиран пощенски оператор.“
§ 10. В Дял втори се създава глава седма „а“:
„Глава седма „а“
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“
Чл. 106а. (1) Административните органи, организациите, предоставящи
обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната
власт предоставят на гражданите и организациите административни услуги и извършват
административно обслужване по реда на тази глава.
(2) При издаване на индивидуални административни актове, при предоставяне на
административни услуги и при извършване на други административни действия по
подадени от гражданин и/или организация искания, уведомления и декларации,
предвидени в нормативен акт, административните органи, организациите, предоставящи
обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната
власт извършват административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени
в този кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за електронното управление и на
правилата и стандартите за административното обслужване, определени в наредба,
приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.
Чл. 106б. (1) Административна услуга е:
1. предвиденото в нормативен акт издаване на индивидуални административни
актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
2. предвиденото в нормативен акт издаване на индивидуални административни
актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;
3. издаването, на правно основание, на документи, предоставянето на информация
или данни на граждани и организации, с които се удостоверяват факти с правно значение
или които са от значение за признаване, упражняване или погасяване на техни права или
задължения.
(2) Вътрешна административна услуга е предоставянето от един административен
орган, организация, предоставяща обществени услуги, лице, осъществяващо публични
функции или орган на съдебната власт, на друг административен орган, организация,
предоставяща обществени услуги, лице, осъществяващо публични функции или орган на
съдебната власт, с цел осъществяване на правомощията им, на:
а) издаден индивидуален административен акт, документ резултат от извършена
административна услуга или други данни и информация, налични при съответния орган,
организация или лице;
б) предвидени в нормативен акт становища, съгласувания, консултации,
експертизи и други волеизявления, свързани с издаване на индивидуален
административен акт или извършване на административна услуга.
Чл. 106в. (1) За целите на комплексното административно обслужване
административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата,
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осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт, са длъжни да
извършват вътрешни административни услуги.
(2) При извършването на вътрешни административни услуги се прилага
служебният обмен на информация, данни и документи между административните
органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи
публични функции и органите на съдебната власт. Когато вътрешните административни
услуги се извършват по електронен път, за извършването им се прилагат правилата за
обмен на електронни документи, съгласно Закона за електронното управление.
Чл. 106г. (1) Производството по извършване на административна услуга започва
по искане на заявител: гражданин или организация.
(2). Правилото на ал. 1 не се прилага когато характерът на административната
услуга не обуславя подаване на отделно искане, както и когато административната
услуга се предоставя в хода на производство по предоставяне на обществена услуга или
в резултат на предоставяне на обществена услуга, освен ако друго не е предвидено в
специален закон.
Чл. 107д. Производството по извършване на вътрешна административна услуга
започва по инициатива на административен орган, организация, предоставяща
обществени услуги, лице, осъществяващо публични функции или орган на съдебната
власт.
Чл. 108е. (1) Административната услуга, за която специален закон не определя
срок за извършване, се извършва в срок до 3 дни. Ако административната услуга се
предоставя по преписка, за която са налице изискванията по чл. 57, ал. 4, за извършването
на услугата се прилага срокът по чл. 57, ал. 4.
(2) Когато специален закон определя срок за извършване на административната
услуга, органът, организацията или лицето, което я предоставя може да определи
съкратен срок, като осигури предоставяне на услугата като бърза.
(3) Не се допуска определяне на срок за бързо предоставяне за услугите по ал. 1.
(4) Срокът за предоставяне на услугата като бърза се определя при съобразяване
с характера на услугата и с вътрешната процедура по предоставянето й, съгласно
информацията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
(5) Размерът на таксата за бърза услуга не може да бъде повече от 2 пъти по-висок
от размера на таксата при предоставяне на услугата в определения в специалния закон
срок.
(6) Когато услугата се извършва незабавно, съответният административен орган,
организация, предоставяща обществени услуги, лице, упражняващо публични функции
и орган на съдебна власт не е длъжен да прилага чл. 29, ал. 5.
Чл. 108ж. Услугите, свързани със събитията „Епизод от живота или бизнеса“ се
предоставят координирано от административните органи, организациите, предоставящи
обществени услуги, лицата, упражняващи публични функции и органите на съдебната
власт. За предоставянето на услуги, свързани със събитията „Епизод от живота или
бизнеса“ административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги,
лицата, упражняващи публични функции и органите на съдебната власт сключват
споразумения помежду си.
Чл. 108и. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат правилата на
производствата по издаване на индивидуални административни актове, обжалването им
по административен и съдебен ред и обжалването на отказите по подадено искане,
съгласно кодекса, освен ако в специален закон е предвидено друго.“
§ 11. В чл. 85, ал. 1, т. 3 след думите „български език“ се поставя запетая и се
добавя „ЕИК, БУЛСТАТ или, ако не е налице регистрация в България - друг аналогичен
номер“.
§ 12. В чл. 86 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думите „юридическото лице“ се поставя запетая и се добавя „в
случаите, когато не е налице регистрация в България“.
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2. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено
по електронен път“.
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Административен орган“ е органът, който принадлежи към системата на
изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен
въз основа на закон.“
2. Точка 5 се изменя така:
„5. „Комплексно административно обслужване“ е това обслужване, при което
административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата,
осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт извършват действията
по неговото осъществяване, без да е е необходимо заявителят да им предоставя
информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или
създавани от първичен администратор на данни и/или налични при централен
администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма
или на хартиен носител.“.
3.
Създават се т. 7-12:
„7. „Епизод от живота или бизнеса“ е обичаен, важен момент или етап от живота
на физическите лица или етап, свързан със създаването, дейността и прекратяването на
юридически лица, който изисква взаимодействие с и/или получаване на
административни услуги от повече от един административен орган, организация,
предоставяща обществени услуги, лице, упражняващо публични функции и/или орган на
съдебната власт.
8. „Обществени услуги“ са образователни, здравни, водоснабдителни и
канализационни,
топлоснабдителни,
електропреносни,
електроснабдителни,
електроразпределителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, превозни,
банкови, застрахователни, пенсионно-осигурителни, социални, библиотечни услуги,
услуги в областта на културното наследство или други подобни услуги, предоставяни за
задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по
повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.
9. „Организация, предоставяща обществени услуги“ е всяка организация,
независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече от
услугите по т. 8.
10. „Лица, осъществяващи публични функции“ са нотариусите, частните съдебни
изпълнители, доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги по смисъла на
чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014, професионалните организации, които
извършват регистрация и/или регулират по друг начин дейността на членовете си, лица,
които извършват дейности по охрана и други лица и организации, чрез които държавата
упражнява своите функции и на които това е възложено със закон.
11. „Първичен администратор на данни“ и „Централен администратор на данни“
по смисъла на този кодекс имат значението, което е определено в Закона за електронното
управление.
12. Употребеното в разпоредбите на кодекса понятие „подпис“ обхваща и
случаите на полагане на подписа като квалифициран електронен подпис по смисъла на
Реграмент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г.
относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
§ 14. Параграф осем от преходните и заключителни разпоредби се отменя.

6/6

