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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Проект!




ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


В сила от 12.07.2006 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 2014г.


	§1.  В чл.58 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя и става:
„Мълчаливо съгласие“
2. Съдържанието се изменя по следния начин: 
„Чл.58(1) Непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо съгласие да се издаде актът. 
(2) В 7-дневен срок от изтичане на срока за произнасяне по ал.1 административният орган е длъжен да издаде поискания му акт, който може да бъде оспорен по реда на Глава шеста и на чл.145 от този кодекс.
(3) Когато производството е образувано в един орган и той следва да направи предложение до друг орган за издаването на акта, мълчаливо съгласие възниква независимо дали издаващият акта орган е бил сезиран с предложение.
(4) Когато по административен или по съдебен ред бъде отменено мълчаливото съгласие, смята се за отменено и изричното съгласие, ако такова е последвало преди решението за отмяна.
(5) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ единствено в случаите и при условията, предвидени в специален закон.”

§2. В алинея 2 на чл.84 се добавя следното изречение: „Оспорването не спира изпълнението на издадения по реда на чл.58 административен акт.“


	ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

	§3. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се правят следните изменения и допълнения: 
	1. В чл.8 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„(3) При неиздаване на лиценз в определения от закона срок се приема, че е налице мълчаливо съгласие от страна на административния орган.“
	2. Алинеи 1 и 2 на чл.28 се изменят по следния начин: 
„(1) При издаване на разрешение и на удостоверение за извършване на еднократни сделки или действия се прилага мълчаливо съгласие. 
	(2) Мълчаливо съгласие е налице и при липса на изричен отказ на административния орган да издаде разрешението или удостоверението в срока за произнасяне по искането.“
	
Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ………….…… 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 



ВНОСИТЕЛИ:
		Народни представители:

		Искрен Веселинов ……………………
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		………………………………………….
		
		………………………………………….

		………………………………………….

		………………………………………….

		………………………………………….								
							М О Т И В И
към Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Действащата разпоредба на чл.58 от Административнопроцесуалния кодекс създава възможност за проявлението на т. нар. „мълчалив отказ“ от страна на административния орган, при положение, че същият е длъжен да се произнесе в срок по искането за издаване на поискания му административен акт. 
Предложената за изменение норма създава от една страна възможност за административен произвол, а от друга води до затрудняване на обжалването на мълчаливия отказ. В повечето случаи жалбите, които се подават срещу мълчалив отказ са бланкетни поради липсата на мотиви за постановяването му. Нещо повече в много случаи съдебното производство се използва като способ за обосноваване на едно или друго действие или бездействие на администрацията, което става за сметка на бързина и процесуална икономия при разглеждане на делото. Ако вместо мълчалив отказ е налице мотивирано решение за издаване или изричен отказ за издаване на административен акт, би било спестено много повече време за разкриване на волята и мотивите на административния орган, отколкото ако това да бъде направено в съдебния процес.
 Предлаганите изменения имат за своя основна цел ограничаване на бездействието в работата на администрацията чрез създаване на предвидимост и контрол, както и улесняване на гражданите и бизнеса при участието им в процедури по издаване на административни актове. 




