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КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ИЗПИТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ 

ПОВИШАВАНЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА "ПРОКУРОР"  ВЪВ ВЪРХОВНА 

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА  

 

1. Предмет, обхват и основни принципи на административното право и 

процес. 

2. Централни органи на изпълнителната власт - функции и 

компетентност. Органи на местна власт и самоуправление - функции 

и компетентност. Актове. 

3. Административен акт. Понятие и видове. Предпоставки за 

законосъобразност на административния акт. Нищожност и 

унищожаемост. Споразумение и административен договор. 

4. Принудителни административни мерки. Видове. Правни средства за 

обезпечаване законността им. 

5. Участници, субекти и страни в административния процес. Правно 

положение на прокурора. 

6. Производство по издаване на административни актове. Оперативна 

самостоятелност и обвързана компетентност. Примери. 

Възобновяване на производствата по издаване на административни 

актове. Участие на прокурора. 

7. Оспорване на административните актове по административен ред. 

8. Надзор за законност върху дейността на органите на 

изпълнителната власт и местното самоуправление. 
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9. Правомощия на прокурора - форми на участие, процесуално 

положение, правен интерес в производствата пред административния 

орган. 

10. Производства пред съд. Подведомственост. Подсъдност. 

Призоваване и съобщения. Разноски. 

11. Оспорване на административни актове пред първата инстанция- 

основания, видове. Образуване на делото, проверка за редовност и 

допустимост на жалбата и протеста. Подготвителни действия на 

съда. 

12. Съдебно заседание. Предмет на съдебна проверка. Тежест на 

доказване. Решение по делото. Случай на задължително участие на 

прокурора. Примери. 

13. Производства за обезщетения за вреди, причинени на граждани или  

юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или 

бездействия на административни органи и длъжностни лица. 

Отговорност на държавата и общините за вреди. 

14. Касационно производство. Оспорване на определенията и 

разпорежданията. Участие на прокурора - способи и форми. Отмяна 

на влезли в сила съдебни актове. Основания. 

15. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на 

администрацията. 

16. Тълкувателна дейност на Върховния административен съд. 

Практика. 

17. Изпълнение на административните актове и съдебните решения. 

18. Образуване на административно-наказателно производство. 

Определяне и налагане на административните наказания. Влизане в 
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сила на наказателните постановления. Възобновяване на 

административно- наказателните производства. 

19. Установяване на данъчни задължения и задължения за 

задължителните осигурителни вноски. Данъчно-осигурителен 

контрол. Образуване и срок на ревизионното производство. 

20. Прихващане възстановяване и изменение на задълженията за 

данъци и задължителни осигурителни вноски. 

21. Ревизионен акт. Предпоставки за законосъобразност. Ревизия при 

особени случаи. Производство по издаване на ревизионен акт. 

22. Обжалване на ревизионни актове и актове на органите по приходите 

по административен ред. Съдебно обжалване. 

23. Обществени поръчки, видове. Процедури и критерии за възлагане. 

Обжалване. 

24. Административни актове по устройство на територията - видове, 

органи. Недопускане и отстраняване на незаконно строителство. 

Оспорване по административен и съдебен ред. 

25. Нормативни актове и източници на правото на Европейския съюз. 

Непосредствена приложимост на нормите на правото на Европейския 

съюз. Преюдициални запитвания - предпоставки за 

 

Към всеки въпрос следва да се познава относимата съдебна практика.  

 

 

 


