
 74

XII. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ  
І. През 2003г. административно-наказателната дейност на КРС е насочена към 

постлицензионен контрол по изпълнение на условията на индивидуалните лицензии на 
далекосъобщителните опертори, както и в по-малка степен към преустановяване 
незаконосъобразното извършване на различни далекосъобщителни дейности. 

Особеното в административно-наказателния процес, каквато тендинция ще се наблюбава 
и в първата половина на 2004 г., е паралелното прилагане на разпоредбите на Закона за 
далекосъобщенията (отм.) и Закона за далекосъобщенията (обн. ДВ бр. 88/2003 г.). Това се 
наложи от принципа в административно-наказателния процес за прилагане на действащия към 
момента на извършването на административното нарушение закон. В съответствие с 
разпоредбите на ЗАНН изключение от този принцип е приложено по отношение на нарушения 
по реда на чл.136 от ЗД (отм.), за които разпоредбата на чл. 240 от ЗД (ДВ. Бр. 88, 2003 г.) 
предвижда по-благоприятен за нарушителя санкционен режим. 

През 2003 г. се запазва тенденцията от 2002 г. за намаляване санкционирането на 
нарушения на чл. 136 от ЗД (отм.), съответно чл. 240 от ЗД (ДВ. Бр. 88, 2003 г.), визиращ 
повреждането или прекъсването на далекосъобщителни кабели и съоръжения, както и 
увеличаване на установените административните нарушения, свързани с нарушаване 
условията на издадените лицензии и извършването на далекосъобщителни дейности без 
лицензия. Поради значително по-големия размер на предвидената в закона санкция се 
продължава наложилата се практика за високата обжалваемост на наказателните 
постановления за тези видове нарушения.  

В тази връзка през 2003 г. са издадени 281 наказателни постановления за 
административни нарушения по реда на ЗД (отм.) и ЗД (ДВ, бр. 88/2003 г.). Най-голямата част от 
тях са съставени за осъществяване съставите на нарушения по чл. 128, ал. 1 от ЗД (отм.), 
съответно чл. 234, ал. 1 от ЗД (ДВ, бр. 88/2003г.), а също така по чл. 127, ал. 2 от ЗД (отм.), 
съответно чл. 233, ал. 5 от ЗД (ДВ, бр. 88/2003 г.). Характерна за преходния период група 
административни нарушения са тези по § 8, ал. 3 от ЗД (ДВ, бр. 88/2003 г.), чл. 136 от ЗД (отм.), 
съответно чл. 240 от ЗД (ДВ, бр. 88/2003 г.). 

От така издадените наказателни постановления обжалвани са 109, като в по-голямата си 
част образуваните дела от административно-наказателен характер са все още висящи пред 
различни инстанции пред съответните районни и окръжни съдилища в страната.  

Резолюциите за прекратяване на административно-наказателното производство, 
издадени от Председателя на КРС за 2003 г., са 61 броя. 

ІІ. Беше извършена подготовка на писмени защити и във връзка с това са осъществени 
средно по две явявания в съдебно заседание по образуваните делата пред различни Районни и 
Окръжни съдилища в цялата страна. Това процесуално представителство е осъществено по 
дела, които са образувани по обжалвани наказателни постановления, издадени от 
Председателя на КРС.  

Подготвени са и са изпратени в срок до съответните съдилища всички преписки по 
обжалвани наказателни постановления, съставени на основание нарушения на Закона за 
далекосъобщения.  

Срещу решенията, с които съответният първоинстанционен съд отменя наказателни 
постановления, са изготвени съответните касационни жалби. 

Нов момент в процесуалното представителство е образуването и воденето на дела от 
гражданскоправен и трудовоправен характер, по които страна е комисията. Към настоящия 
момент са образувани 5 дела пред съдилища с различна родова подсъдност, като всички са все 
още висящи.  
 


