
СЪДЪРЖАНИЕ 
 

1. ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ЗД 
(АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ) ........................ 2 

2. ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИТЕ 
ТЕКСТОВЕ НА ЗРТ .................................................................................... 2 

3. ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ 
РАЗПОРЕДБИ НА ЗД И ПО-СПЕЦИАЛНО § 16 ОТ ЗД ........................... 2 

 



ІХ.  АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
 

Административно-наказателната дейност на ДКД може да се 
раздели на  няколко основни направления  според прилаганите 
административно-наказателни разпоредби на ЗД  и ЗРТ. 

 
  
1. ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ЗД 
(АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ) 

 
През 2000 г.  са съставени  около 680  наказателни 

постановления,  от които по реда на:  
 

• чл. 133 от ЗД (за обезпокоителни обаждания) - 2 бр.; 
• чл. 136 от ЗД (за повреди на обществената далекосъобщителна 
мрежа) - 12 бр. 

 
От тях влезлите в сила наказателни постановления са 7. 
 
 

 
2. ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИТЕ 
ТЕКСТОВЕ НА ЗРТ 

 
През 2000 г. са подготвени и подписани 22 наказателни 

постановления, от които по реда на:   
 

• чл.92, ал.1 (спонсориране на предавания)              - 6 бр.; 
• чл.90, ал.4 (спонсориране на новини)    - 2 бр.; 
• чл.82, ал.1  (ясно разпознаване на реклама)   - 3 бр.; 
• чл.84 (прекъсване на предавания)    - 3 бр.; 
• чл. 86 (времетраене на реклами)    - 2 бр.; 
• чл.90, ал.3 (спонсориране на предавания)   - 3 бр.; 
• чл.17, ал. 2 и ал.3 (съдържание на програмите)  - 1 бр.; 
• чл.80, ал.2 (реклама на цигари и тютюнопушене) - 1 бр.; 
• чл. 80, ал.3 и 4 (реклама за употреба на алкохол) - 1 бр. 

 
От разглежданата група в сила са влезли 2 наказателни 

постановления, другите са оспорени от нарушителите и се водят дела. 
Тези дела са все още висящи пред съответните районни съдилища или 
са обжалвани по реда на касационното производство пред съответните 
окръжни съдилища. 

 
 

 
3. ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ 
РАЗПОРЕДБИ НА ЗД И ПО-СПЕЦИАЛНО § 16 ОТ ЗД 

 
При прилагането на § 16 от ПЗР на ЗД,  в който се предвиждат 



еднократни имуществени санкции за определена категория 
далекосъобщителни оператори, са издадени 39 наказателни  
постановления за операторите, заявили желанието си да бъдат 
лицензирани по реда на този параграф в рамките на осемте региона, за 
които беше обявен конкурс за издаване на индивидуална лицензия за 
изграждане, поддържане и използване на УКВ ЧМ за местно 
радиоразпръскване. Никое от тях не е обжалвано в законноустановените 
срокове. Почти всички имуществени санкции са заплатени в сроковете, 
определени в наказателните постановления. 
 

При прилагането на § 16 от ПЗР на ЗД за операторите, заявили 
желанието си да бъдат лицензирани  по реда на този параграф за 
изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна 
мрежа за населени места в рамките на цялата страна досега са 
издадени около 600  наказателни постановления. В сила са влезли  
около 570.  
 
 


