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Важни промени в АПК и ДОПК

В „Държавен вестник“, брой 77 от 18.9.2018 г. беше обнародван
Закон за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който влиза в сила
на 1 януари 2019 г. За отделни разпоредби е предвиден различен
начален момент, от който те ще се прилагат, като част от
промените вече са в сила, считано от 18 септември 2018 г.

Въведени са множество значими промени, като част от тях са
свързани с процедурата по обжалване на административни
актове, включително и актове, издадени по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с ускоряването на
въвеждането на електронното правосъдие, а също и с новости в
голям брой други закони.

По-долу представяме обобщение на някои от по-съществените
изменения.

Промени в ДОПК

Жалби срещу ревизионни актове вече ще се разглеждат от
административния съд по постоянния адрес или седалището
на жалбоподателя към момента на извършването на първото
действие по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол.

Предвидено е и ограничение на касацията по данъчни дела,
като обжалването на акт, установяващ публични задължения в
общ размер до 4,000 лв. за юридически лица, без да се броят
лихвите за забава, вече ще бъде едноинстанционно, а решението
на административния съд ще бъде окончателно.

Горните промени в ДОПК влязоха в сила на 18 септември 2018 г.
и не са приложими за дела, образувани преди обнародването на
Закона за изменение и допълнение на АПК .

Промени в АПК

Променя се подсъдността при обжалване на индивидуални
административни актове, като вече компетентен ще е
административният съд по постоянния адрес или седалището на
посочения в акта адресат. Ако адресът или седалището са в
чужбина, делото ще се гледа от Административен съд София-
град.
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Въвежда се държавна такса за касационно обжалване, като
същата ще бъде в размер на 370 лв. за организациите по дела
без определяем материален интерес. По дела с материален
интерес дължимата държавна такса ще бъде в размер на 0,8% от
интереса, но не повече от 1,700 лв. Единствено по дело с интерес
над 10 млн. лева таксата ще е равна на 4,500 лв. Тези такси
важат и за касационно обжалване по реда на ДОПК, като в такъв
случай материалният интерес ще се определя съобразно
установеното с ревизионния акт публично вземане. За подаване
на частна жалба и искане за отмяна на влязъл в сила акт ще се
дължи такса в размер на 150 лв. за организациите.

Касационните жалби и искания за отмяна на влезли в сила
актове задължително следва да се приподписват от адвокат или
юрисконсулт, освен ако жалбоподателят или неговият
представител имат юридическа правоспособност.

Горните промени в АПК ще бъдат приложими за дела, образувани
на и след 1 януари 2019 г.

Разширява се обхватът на понятието „индивидуален
административен акт“, като вече за такива ще се считат и
волеизявленията на лицата, осъществяващи публични функции, и
организациите, предоставящи обществени услуги. Съгласно
определението, дадено в Закона за електронното управление,
сред този кръг организации попадат тези, които независимо от
правната си форма предоставят една или повече от следните
услуги: образователни, здравни, водоснабдителни,
канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни,
газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови,
финансови или други подобни услуги, предоставени за
задоволяване на обществени потребности.

Изменя се редът за изпращане на съобщения и призоваване
в административните и съдебни производства по АПК, като
по отношение организации и адвокати връчването ще се
осъществява приоритетно чрез техен електронен адрес. До 10
октомври 2019 г. ще се запази досегашният ред за изпращане на
книжа.

Изрично е посочено, че искове за обезщетяване на вреди,
причинени от административни органи и длъжностни лица, могат
да се предявяват и в случаите, когато актовете, действията и
бездействията им очевидно нарушават правото на
Европейския съюз.

Промени в други нормативни актове

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на АПК се предвиждат изменения и в
голям брой други кодекси и закони, като например Кодекса на
труда, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално
осигуряване, Закона за обществените поръчки, Закона за
енергетиката, Закона за кредитните институции, Закона за
публичното предлагане на ценни книжа и др. Промените са
свързани до голяма степен с разширяването на обхвата на
обжалването по реда на АПК, както и до промени в подсъдността,
целящи постигане на баланс в натовареността на различните
съдилища.

Обжалване пред Конституционния съд

Голям брой от промените, въведени със Закона за изменение и
допълнение на АПК, включително и част от посочените по-горе,
вече са обжалвани по отношение на своята
конституционосъобразност пред Конституционния съд, като за
целта пред него са образувани две конституционни дела.
Независимо от това, всички нови разпоредби ще се прилагат от
момента на влизането им в сила до деня, в който решението на



Конституционния съд за обявяването на тяхната
противоконституционност влезе в сила.
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