
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

ЗАПОВ·ЕД 

№ •. f ).;.9!..:./J. ..... 

София, ...... f.?.·.P.~.: .... 2021 г. 

С цел осигуряване на необходимите организационни предпоставки за 

участие на прокурорите в административни дела по преценка, когато това се 

налага поради важен държавен или обществен интерес, съобразно динамиката в 

развитието на обществените отношения и актуалната нормативна уредба, вкл. 
извършените изменения и допълнения на Административнопроцесуалния 

кодекс, и на основание чл. 138, т. 1 и т. 6 от Закона за съдебната власт, 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. УТВЪРЖДАВАМ Указание за участието на прокурорите в 

административни дела по преценка, когато това се налага поради важен 

държавен или обществен интерес. 

11. Възлагам контрола по изпълнение на заповедта на заместника на 

главния прокурор при ВАП. 

111. Заповедта ведно с утвърденото Указание да се публикуват на 
Ведомствения информационен сайт на ПРБ. 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР: 

. . 1, rp. София, бул "Витоша" № 2, тел: 02/92 19 601; факс: 02/989 01 10; e-mail: office_gp@prb.bg 



ПРОКУРАТУРА ПА РЕIIУБЛИКА Б.ЪJIГ АРИЯ 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР 

УКАЗАНИЕ 
за участието на прокурорите в административни дела 

по преценка, когато това се налага поради важен държавен 

или обществен интерес 

I. Общи положения 

1. Настоящото указание урежда случаите на участие на прокурорите в 
образувани съдебни производства по обжалване на административни актове 

пред административните съдилища и пред Върховния административен съд 

при направена преценка за наличие на важен държавен или обществен интерес 

по смисъла на чл. 16, ал. 1 т. 3 от Административнопроцесуалния кодекс 
/АIЖ/. 

2. Указанието е предназначено да подпомага и синхронизира насоките 
на преценката на прокурорите, за да осигури участието им по 

административни дела с действително значим важен държавен и обществен 

интерес. 

3. Посочените в раздел II и III съдебни административни производства 
са с предмет, при който винаги се приема, че е налице важен държавен или 

обществен интерес, налагащ участие на прокурор. 

3.1. Указанието не ограничава възможностга за встъпване на прокурор 
за участие в други образувани съдебни производства при конкретна 

персонална оценка за важен интерес по смисъла на чл. 16, ал. 1, т. 3 АПК. 

II. Участие по преценка в производства пред административните 
съдилища 

4. Прокурорите от окръжните прокуратури, съответно от Софийска 
градска прокуратура, встъпват на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 АПК в следните 
производства пред административните съдилища: 

4.1. По жалби срещу решения по чл. 75, ал. 1, т. 2 и 4 вр. чл. 87 от 
Закона за убежището и бежанците. 

4.2. По жалби срещу решения на министъра на околната среда и водите 
по инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, 

определени като обекти с национално значение и със стратегическа важност, 
както и решения на министъра по чл. 94, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на 
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околната среда /чл. 99, ал. 9 ЗООС/. 
4.3. По жалби срещу актове на министъра на околната среда и водите за 

налагане на принудителни административни мерки и инвестиционните 

предложения за предотвратяване и преустановяване на нарушенията в 

защитените територии /чл. 80 вр. чл. 78 от Закона за защитените територии/. 
4.4. По жалби среrцу актове на регионални органи и упълномощени от 

министъра на околната среда и водите длъжностни лица за оценка на 

въздействието на инвестиционните предложения върху околната среда, за 

издаване на комплексни разрешения за изграждане и експлоатация на 

инсталации и съоръжения и за прилагане на ПАМ /чл. 99, ал. 6; чл. 127, ал. 2 и 
чл. 160, ал. 4 ЗООС/. 

4.5. По жалби срещу актове по разрешителния режим за водоподаване и 
ползване на водни обекти и заповеди за ПАМ по Закона за водите /чл. 52, ал. 1 
вр. чл.71; чл. 77, ал. 3 и чл. 82 ЗВ/. 

4.6. По жалби срещу ревизионни актове за данъчни задължения по 
Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното 
подоходно облагане над 100 000 лева. 

4. 7. По жалби срещу решения на Комисията за енергийно и водно 
регулиране относно определяне на цената за продажба на битови клиенти или 
потребление на електрическа и топлинна енергия, природен газ, вода и за 

отвеждане на отпадъчни води /чл. 21, ал. 1, т. 8, пр. 1 и чл. 13, ап. 9 от Закона 
за енергетиката, чл. 12, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 
канализационните услуги/. 

4.8. По жалби срещу заповеди за отнемане на право на пребиваване в 
Република България, налагане забрана за влизане в страната и експулсиране на 

чужденци /чл. 46, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България/. 
4.9. В производства относно законността на местен референдум и 

неговите резултати /чл. 6 вр. чл. 32 и чл. 42 от Закона за пряко участие на 
гражданите в държавната власт и местното самоуправление/. 

4.1 О. В производства по оспорване на актове във връзка с предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ в размер над 500 000 лева по чл. 27 от 
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ и решения за определяне на финансова 
корекция по чл. 73 ЗУСЕСИФ във връзка с одобрени проекти на стойност над 
5 00 000 лева. 

111. Участие по преценка в производствата пред Върховния 

административен съд 

5. Прокурорите от Върховната административна прокуратура встъпват 
на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 АПК в следните производства пред Върховния 
административен съд: 

5.1. По оспорени актове на Управителния съвет на Българската народна 
банка относно лицензиране и специален надзор на банковата дейност - чл. 151, 
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ал. 3 вр. ал. 1 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ и по жалби срещу 
актове по чл. 103, ал. 2 вр. ал. 15 ЗКИ. 

5.2. По жалби срещу решения на Министерския съвет, министъра на 
вътрешните работи и председателя на Държавната агенция „Национална 

сигурност" /ДАНС/, с които се налагат мерки по Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма /чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 6 и чл. 11, ал. 3/. 
5.3. По оспорени решения на Висшия съдебен съвет /ВСС/ относно 

освобождаване от длъжност и за налагане на дисциплинарни наказания 
„понижаване в длъжност" и „освобождаване от длъжност" и „временно 

освобождаване от длъжност" на съдии, прокурори, следователи, 

административни ръководители и техни заместници, както и изборни членове 

на все /чл. 165, ал. 1, т. 5, чл. 175, чл. 230, ал. 1 и 2, чл. 232 и чл. 323 вр. чл. 
308, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Закона за съдебната власт/. 

5.4. В производствата относно законосъобразността на резултатите от 
национален референдум /чл. 6 и 24 от Закона за пряко участие на гражданите 
в държавната власт и местното самоуправление/. 

5.5. По жалби срещу заповеди на председателя на ДАНС и на главния 
секретар на МВР за налагане на превантивни мерки по чл. 25, ал. 1 от Закона 
за противодействие на тероризма /чл. 27 /. · 
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