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II. ПРАВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 
 
През 2004 г. КРС продължи изграждането на нормативна регулаторна уредба, 

съответстваща на новите тенденции в развитието на телекомуникациите и 
хармонизирана с европейското законодателство във връзка с поетите ангажименти за 
асоцииране на страната към Европейския съюз. В края на 2003 г. беше приет новият ЗД  
(ДВ. бр. 88/2003 г.), съгласно който се въведоха нови далекосъобщителни дейности, 
които се извършват въз основа на индивидуална лицензия или регистрация по обща 
лицензия, промени се и механизмът на регулиране за извършването на определени 
далекосъобщителни дейности - някои от които от индивидуално лицензиране 
преминаха на регистрация по обща лицензия.  

В изпълнение на поетите от Република България ангажименти по приближаване 
на законодателството към нормативната рамка на Европейското право като част от 
процеса на присъединяване на страната към ЕС, новият закон разви някои нови 
принципи по отношение на обществените отношения, свързани с осъществяване на 
далекосъобщения, като законоустановеност, ефективност, прозрачност и 
равнопоставеност, предвидимост, пропорционалност и обективност, обществено 
обсъждане, свеждане на регулаторното въздействие до минимално необходимото. 
Бяха прецизирани режимите на регулиране при наличие на ясни и обективно 
определени в закона критерии, произтичащи от провежданата и съобразена с 
изискванията на европейското законодателство политика за облекчаване на 
лицензионните режими. В закона са регламентирани ясно процедурите, условията и 
сроковете за издаване, изменение, допълнение, прекратяване, временно спиране, 
отнемане и продължаване срока на действие на лицензиите. 

 
1. Разработване на предвидените в ЗД подзаконови нормативни актове 
 
През 2004 г. бяха подготвени и приети предвидените в ЗД подзаконови 

нормативни актове, което създаде възможност за окончателното финализиране на 
приложимата правна телекомуникационна рамка, даваща възможност за реално 
създаване и развитие на либерализиран пазар. 

 
1.1 Във връзка с новия закон КРС разработи проект на нова Наредба за 

определяне на видовете далекосъобщителните дейности, подлежащи на индивидуално 
лицензиране и регистрирация по обща лицензия, който беше предложен на министъра 
на транспорта и съобщенията за издаване. Новата Наредба № 13 за определяне на 
видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално 
лицензиране и регистрация по обща лицензия ( Наредба № 13), беше издадена на 
22.12.2003 г. от министъра на транспорта и съобщенията и обнародвана в ДВ,бр.2 от 
9.01.2004 г. Наредба № 13 диференцира конкретните видове далекосъобщителни 
дейности съобразно разрешителния режим, на който подлежат, като въпросът за 
свободното извършване на далекосъобщителни дейности е уреден в ЗД и остава извън 
обхвата на новата Наредба. През 2004 г. беше направено и едно изменение и 
допълнение на наредбата (обн. ДВ, бр. 68 от 3.08.2004 г.), с което в режима на 
индивидуално лицензиране бяха диференцирани дейностите по осъществяването на 
далекосъобщения чрез далекосъобщителни клетъчни мрежи от земна подвижна 
радиослужба по стандарт NMT 450, GSM 450, CDMA 450 и използване на цифрови 
технологии в радиочестотен обхват 450 MHz, далекосъобщителни клетъчни мрежи от 
земна подвижна радиослужба по стандарт GSM 900,1800 и DCS 1800, както и 
далекосъобщителни клетъчни мрежи от земна подвижна радиослужба по стандарт 
UMTS. Към дейностите, подлежащи на лицензиране, беше включено осъществяването 
на далекосъобщения с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - 
номера, чрез  далекосъобщителни мрежи за предоставяне на фиксирана гласова 
телефонна услуга. 

 
1.2. Разработената от КРС нова Тарифа за таксите, които се събират от 

Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията, беше 
приета с ПМС № 71 от 7.04.2004 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 16.04.2004 г. (Тарифата). Новите 
разпоредби в Тарифата засегнаха плащането на такси съобразно новите 
далекосъобщителни дейности, които се извършват въз основа на индивидуална 
лицензия или регистрация по обща лицензия, както и отразиха промяната в механизма 
на регулиране за извършването на определени далекосъобщителни дейности. В 
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Тарифата е заложен принципът за  разходната ориентираност на таксите и има за цел 
създаване на конкурентни условия на пазара. 

 
1.3. След влизането в сила на ЗД усилията на КРС бяха насочени към 

създаване на подзаконовата нормативна база, която да оформи в цялост правната и 
регулаторна рамка за осъществяването и развитието на далекосъобщенията. През 
2004 г. бяха приети и издадени, съобразно изискванията на ЗД, следните наредби:  

• Наредба за условията и реда за предоставяне на услугата “линии под 
наем”  - (обн., ДВ, бр. 10 от 06.02.2004 г.) 

• Наредба № 12 от 5 май 2004 г. за  условията и реда за издаване на 
индивидуални лицензии за предоставяне на фиксирана гласова 
телефонна услуга (обн., ДВ, бр. 46 от 2004 г.) 

• Наредба № 10 от 29 юни 2004 г.за условията и реда  за взаимно свързване 
на далекосъобщителни мрежи (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.) 

• Наредба № 14 от 27.07.2004 г. за условията и реда за извършване на 
далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения 
за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо 
ползване  (обн., ДВ, бр. 72 от 2004 г.) 

• Наредба за определяне на процедурните правила и техническите 
параметри за работа на радиослужба “Радиоръзпръскване” (обн., ДВ, бр. 
76 от 2004 г.) 

• Наредба № 15 за условията и реда за осигуряване на универсална 
далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря (обн., ДВ, бр. 
85 от 2004 г.) 

• Наредба за определяне на процедурните правила и техническите 
параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната 
радиослужба (обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.) 

• Наредба № 7 от 04.10.2004 г. за  условията и реда за издаване на 
индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на 
далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната 
радиослужба (обн., ДВ, бр. 93 от 2004 г.) 

• Наредба № 16 от 13.10.2004 г. за правилата за разпределение и 
процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на 
номера, адреси и имена (обн., ДВ, бр. 95 от 2004 г.) 

• Наредба за унищожаване или предоставяне на отнетите в полза на 
държавата вещи по реда на ЗД (обн., ДВ, бр. 87 от 2004 г.) 
 
1.4. В новия  ЗД беше въведено за първи път понятието “оператор със 

значително въздействие върху пазара”(ОЗВП), както и критерии и механизми за 
определянето му като такъв от КРС. Освен определеното в закона, че обществен 
оператор има значително въздействие върху пазара, когато притежава дял, равен или 
по-голям от 25 на сто от съответния далекосъобщителен пазар с териториален обхват, 
определен в лицензията му, беше дадено право на КРС да определи също, че 
оператор има значително въздействие върху пазара при дял по-малък от 25 на сто от 
съответния пазар, когато са налице определени предпоставки.  В тази връзка и в 
съответствие със залегналите в ЗД специфични разпоредби, засягащи дейността на 
ОЗВП и съобразно изискванията на чл. 45 от закона, КРС, съгласувано с Комисията за 
защита на конкуренцията, разработи Методика за условията и реда за определяне 
на оператори със значително въздействие върху пазара, която беше приета от 
Министерския съвет с ПМС № 155 от 05.07.2004 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 13.07.2004 г.). 
Приетата Методика регламентира условията и реда за определяне от КРС на 
оператори със значително въздействие върху съответния далекосъобщителен пазар 
(ОЗВП), като с нея се цели да се създадат публичност и прозрачност по отношение на 
критериите и параметрите за определяне на оператори със значително въздействие 
върху пазара, проучването му и набирането на необходимата информация за това. 

 
1.5. С оглед въвеждането на универсалната далекосъобщителна услуга, нейния 

обхват, както и регламентирането на права и задължения за операторите, които трябва 
да я предоставят, КРС разработи Методика за условията и реда за определяне 
достъпността на цената на универсалната далекосъобщителна услуга, която беше 
приета с ПМС № 229 на Министерския съвет от 31.08.2004 г.  (обн., ДВ, бр. 78 от 2004 
г.). Методиката регламентира определянето на цените на универсалната 
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далекосъобщителна услуга от обществените оператори, съобразно принципите, 
заложени в нея. Операторите са задължени да изпращат в КРС определените от тях 
цени на услугите и документите, свързани с ценообразуването им, като регулаторният 
орган има право при несъответствие на цените с изискванията на методиката да ги 
върне със задължителни указания за преработка. 

 
2. Облекчаване на режима на лицензиране за определени 

далекосъобщителни дейности, при които не се използва ограничен ресурс, и 
преминаване от индивидуално лицензиране към регистрация по Обща лицензия 

 
2.1. С влизането в сила на новия ЗД настъпи промяна в режима на регулиране 

на далекосъобщителните дейности, извършвани чрез кабелни мрежи за радио- и 
телевизионни сигнали и мрежи за пренос на данни. Посочените дейности преминаха от 
режим на индивидуално лицензиране към режим на регистрация по Обща лицензия.  

Предвид разпоредбите на чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗД и чл. 7, т. 1 и 2 от Наредба № 
13, КРС прие Обща лицензия № 201 от 23.12.2003 г. за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за 
разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез нея (Обща лицензия № 201) и Обща лицензия № 217 
от 23.12.2003 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена 
далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея (Обща лицензия № 217). Общи 
лицензии № 201 и № 217 бяха публикувани в ДВ, бр. 2 от 09.01.2004 г. 

На основание чл. 27, т. 8 във връзка с § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗД,  § 2 от ПЗР на 
Обща лицензия № 201 и § 2 от ПЗР на Обща лицензия № 217, КРС прие решения за 
регистрация по Обща лицензия на оператори с издадени индивидуални лицензии за 
изграждане, поддържане и използване на  обществени кабелни далекосъобщителни 
мрежи за разпространение на радио- и телевизионни сигнали и за изграждане, 
поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на 
данни без използване на радиочестотен спектър.  

Към момента на пререгистрацията от КРС имаше издадени 1383 индивидуални 
лицензии за изграждане, поддържане и използване на  обществени кабелни 
далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни сигнали и 42 
индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществена 
далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на радиочестотен 
спектър. 

Предвид разпоредбата на § 8 от ПЗР на ЗД, удостоверенията за регистрация по 
Общи лицензии № 201 и № 217 се издадоха в едномесечен срок от публикуването на 
Общите лицензии в “Държавен вестник”, без операторите да заплащат регистрационна 
такса.  

 
2.2. През 2004 г. КРС издаде дванадесет общи лицензии: 
• Обща лицензия № 202 за осъществяване на далекосъобщения чрез 

спътникови мрежи за репортажни цели – SNG (обн., ДВ, бр. 75 от 27.08.2004 г.); 
• Обща лицензия № 203 за осъществяване на далекосъобщения чрез 

далекосъобщителни мрежи SAP/SAB, включително ENG/OB (обн., ДВ, бр. 75 от 
27.08.2004 г.); 

• Обща лицензия № 204  за осъществяване на далекосъобщения при 
предоставяне на услугата достъп до гласова телефонна услуга чрез 
обществени телефонни апарати (обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.2004 г.); 

• Обща лицензия № 207 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
радиосъоръжения от любителската радиослужба (обн., ДВ, бр. 75 от 
27.08.2004 г.); 

• Обща лицензия № 211 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) 
- за краткосрочни събития (обн., ДВ, бр. 101 от 16.11.2004 г.); 

• Обща лицензия № 212 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба (PMR) 
(обн., ДВ, бр. 75 от 27.08.2004 г.); 

• Обща лицензия № 213 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба за 
персонално повикване (обн., ДВ, бр. 75 от 27.08.2004 г.); 
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• Обща лицензия № 215 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обособени далекосъобщителни мрежи от неподвижната спътникова 
радиослужба - VSAT мрежи (обн., ДВ, бр. 75 от 27.08.2004 г.); 

• Обща лицензия № 216 за предоставяне на далекосъобщителна услуга 
- достъп до спътникови системи (обн., ДВ, бр. 75 от 27.08.2004 г.); 

• Обща лицензия № 218 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обществена далекосъобщителна телексна мрежа (обн., ДВ, бр. 101 от 
16.11.2004 г.); 

• Обща лицензия № 219 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обществена далекосъобщителна телеграфна мрежа (обн., ДВ, бр. 101 
от 16.11.2004 г.); 

• Обща лицензия № 220 за осъществяване на далекосъобщения чрез 
обществени мрежи RLAN от подвижна радиослужба (обн., ДВ, бр. 101 от 
16.11.2004 г.). 

 
Приетите общи лицензии отразяват промените, настъпили в ЗД и в Наредба № 

13 по отношение режима на регулиране на горепосочените дейности - регламентация 
на нови видове дейности и преминаване на други от индивидуално лицензиране към 
регистрационен режим.  

 
2.3. Във връзка с режима за регистрация по обща лицензия при осъществяване 

на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежи или радиосъоръжения чрез 
използване на радиочестотен спектър за общо ползване и съобразно дадените от ЗД 
правомощия, КРС прие Решение № 717 от 12.02.2004 г. С него Комисията определи 
лентите в радиочестотния спектър, предназначени за общо ползване, както и целите, 
за които те могат да се използват, при съобразяване с Националния план за 
разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за 
граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за 
съвместно ползване между тях.  

 
 
3. Либерализация на телекомуникационния пазар на фиксирани 

обществени телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги и 
създаване на възможност за навлизане на нови алтернативни оператори на 
пазара 

 
С Решения № 1748 и № 1749 от 16 септември КРС определи БТК АД за ОЗВП 

на фиксирани обществени телефонни мрежи и фиксирани гласови телефонни услуги, 
както и на пазара на предоставяне на услугата “линии под наем”.  

 
3.1. Предвид определянето на БТК АД като ОЗВП, за компанията възникнаха 

редица задължения, определени съгласно разпоредбите на ЗД. По специално, 
специфичните задължения на БТК AД се отнасят до следното: 

• Осъществяване на взаимно свързване на мрежата на БТК АД с 
мрежата на други оператори при спазване на специфичните изисквания 
на гл.VІІ, раздел І от ЗД, както и определяне на разходоориентирани 
цени за предоставяне на услугите по взаимно свързване, които се 
определят съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1, т. 2 и чл. 216 от ЗД; 

• Предоставяне на услугата “линии под наем” от минималния пакет 
при спазване на изискванията на глава VІІ, раздел ІІІ от ЗД и 
определяне на цени за предоставяне на тази услуга съгласно чл. 215, 
ал.1, т. 3 и чл. 216 от ЗД; 

• Предоставяне на необвързан достъп до абонатната линия на БТК 
АД, както и определяне на цени за предоставяне на необвързан достъп 
при цени, определени съобразно изискванията на чл. 215, ал. 1, т. 5 и 
чл. 216 от ЗД; 

• Предоставяне на специфичен достъп до фиксираната телефонна 
мрежа на БТК АД по цени, определени съобразно изискванията на чл. 
215, ал. 1, т. 4 и чл. 216 от ЗД; 

• Предоставяне на съвместно ползване на помещения, 
далекосъобщителни съоръжения, канали, кули и други 



 89

съоръжения, част от мрежата на БТК АД, при разходоориетнирани 
цени. 

 
3.2. Реалното изпълнение на всички описани по-горе задължения на БТК АД се 

осъществи, както следва: 
 
 3.2.1. Относно осъществяване на взаимно свързване на мрежата на 

БТК АД с мрежата на други оператори: 
С решение № 1410 от 29.06.2004 г., КРС одобри Типово предложение за 

сключване на договор за взаимно свързване с мрежата на БТК АД (Типово 
предложение). 

 С приемане на горепосоченото решение се изпълни поетото от Република 
България задължение при преговорите по Глава 19  (Телекомуникации) на 
Конференцията в Брюксел от 26.06.2001 г., което е отразено по т. 6.2., б. ”b” от 
документ CONF-BG 39/01 и отразява позицията на държавата по отношение на срока за 
одобряване и публикуване на Типовото предложение за взаимно свързване.   

Освен изпълнение на задължения в сферата на държавните интереси, с 
приемането на Типовото предложение се постигна и гарантиране на важни обществени 
интереси в областта на далекосъобщенията. 

С влизането в сила на одобреното от КРС Типово предложение се гарантира 
възможността за навлизане на нови участници на пазара на далекосъобщителни 
услуги, които се предоставят чрез осъществяване на взаимно свързване, по-специално 
предоставянето на гласова телефонна услуга. 

С навлизане на нови оператори на пазара се осигурява ефективна конкуренция, 
от което безспорно ще последва и подобряване на условията за предоставяне на 
далекосъобщителни услуги на потребителите. По този начин се изпълняват и целите, 
определени в чл. 2, т.1 и 3 от ЗД, които се отнасят до развитие на конкуренцията и 
защита интересите на потребителите. В противен случай би бил спрян процесът на 
осъществяване на взаимно свързване между операторите, което ще доведе до спиране 
на процесите на либерализация на далекосъобщителния пазар.  

Предвид обстоятелството, че взаимното свързване е динамичен процес и при 
развитие на далекосъобщителния пазар се променят и условията за осъществяване на 
взаимно свързване, разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
взаимно свързване на мрежите определя като задължение за ОЗВП да изменя 
Типовото си предложение веднъж годишно.  

С решение № 2295 от 29.12.2004 г., КРС одобри предложеното от БТК АД 
изменение на одобреното с решение № 1410/29.06.2004 г. Типово предложение.  
 

3.2.2. С решение № 1487 oт 15 юли 2004 г. КРС одобри Типово предложение за 
предоставяне от БТК АД на услугата “линии под наем” от минималния пакет.  

С приемането на Типовото предложение, в което се определят условията  за 
предоставяне на услугата “линии под наем” от минималния пакет, се осигури 
публичност при предоставяне на услугата, гарантиране на равнопоставеност и 
прозрачност при предоставянето й.  

 
3.2.3. Относно задълженията на БТК АД във връзка с предоставянето на 

необвързан достъп до абонатната линия 
С решение № 2297/29.12.2004 г. КРС одобри Типовото предложение, като даде 

и задължителни указания на БТК АД за неговото изменение. 
С влизане в сила на Типовото предложение ще се осигури реална възможност 

за провеждане на преговори и сключване на договори между БТК АД и операторите, с 
което ще се даде възможност на операторите да използват изградената от БТК АД 
абонатна мрежа за предоставяне както на широколентови услуги, така и на фиксирана 
гласова телефонна услуга. По този начин ще бъдат създадени условия за насърчаване 
на конкуренцията при предоставяне на посочените услуги и ще се осигури по-високото 
им качество за крайните потребители.  

 
3.2.4 С решение № 1933 от 28.10.2004 г. КРС определи “МОБИЛТЕЛ” АД като 

оператор със значително въздействие върху пазара на мобилни 
далекосъобщителни мрежи и предоставяне на гласови телефонни услуги чрез 
тях и наложи на дружеството предвидените в ЗД задължения, свързани с взаимно 
свързване, с цел недопускането на нелоялна конкуренция, предотвратяване на 
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злоупотребата със значително пазарно присъствие и защита на интересите на 
потребителите.  

4. С решение № 1723 oт 07.09.2004 г., в резултат на тръжна процедура КРС, 
издаде индивидуална лицензия на “ПРО УЕЙВ” ООД за осъществяване на 
далекосъобщения чрез обществена подвижна  далекосъобщителна мрежа по 
технологията TETRA с национално покритие със срок 15 години. 

 
5. С решение № 1314 oт 07 юни 2004 г. КРС издаде индивидуална лицензия за 

осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна 
клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие със срок 20 години на БТК 
АД. 

Издаването на трета GSM лицензия създаде реална възможност за бъдещето 
развитие на конкуренцията на пазара на мобилни мрежи и услуги. 

6. Обявени са намерения за издаване на индивидуални лицензии за 
осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от 
неподвижна радиослужба от вида “точка към много точки” с национално покритие, 
както и за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна 
подвижна клетъчна мрежа по стандарт UMTS с национално покритие. През 2005 г. 
предстои провеждането на търговете. 

7. Съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 4 от ЗД и чл. 32, ал. 1 от Закона за 
електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), КРС, в качеството си на 
независим специализиран държавен орган, осъществява функции по регистрация и 
контрол на дейността по предоставяне на удостоверителни услуги, свързани с 
електронния подпис, по реда, определен в ЗЕДЕП. 

С оглед изпълнението на контролните си правомощия, с Протоколно решение 
№ 4 от 22.07.2004 г. КРС одобри Методика за контрол на доставчици на 
удостоверителни услуги. Предназначението на посочената Методика е да 
предостави подходяща рамка от процедури, критерии и механизми, които да бъдат 
използвани при фактическото осъществяване на контролните правомощия на КРС.  
 

8. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 
 8.1 Пред Върховния административен съд 
 

През 2004 г. юристите на Комисията участваха в подготовката и процесуалното 
представителство по 110 дела във Върховния административен съд (ВАС), които 
най-общо могат да бъдат обединени по  проблематика в следния вид: 

1. Административни дела срещу индивидуални административни актове на КРС 
и на Председателя на КРС - 70 образувани дела; 

2. Административни дела срещу Актове на КРС за установяване на публично 
държавно вземане – 33 образувани дела; 

3. Административни дела пред ВАС срещу решение на КРС за издаване на 
трета GSM лицензия на БТК АД – 2 образувани дела; 

4.  Административни дела, образувани по Закона за държавния служител – 5 
дела. 
 

8.2. Пред районни и окръжни съдилища 
От издадените наказателни постановления през 2004 г. са обжалвани 68 по ЗД 

и 1 по ЗПУ, като в по-голямата си част образуваните дела от 
административнонаказателен характер са все още висящи пред различни инстанции  
пред съответните районни и окръжни съдилища в страната.  

 Беше извършена подготовка на писмени защити и във връзка с това са 
осъществени средно по две явявания в съдебно заседание по образуваните дела пред 
различни Районни и Окръжни съдилища в цялата страна.  
 Подготвени са и са изпратени в срок до съответните съдилища  всички преписки 
по обжалвани наказателни постановления, съставени на основание нарушения на ЗД.  
 Срещу решенията, с които съответният първоинстанционен съд отменя 
наказателни постановления, са изготвени съответните касационни жалби. 
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8.3 Aдминистративнонаказателна дейност на КРС 

 
8.3.1. Анализ на административнонаказателната дейност 
През 2004 г. административнонаказателната дейност на КРС бе насочена към 

постлицензионен контрол по изпълнение на условията на индивидуалните и общите 
лицензии от страна на далекосъобщителните оператори, както и в незначителна степен 
към преустановяване на незаконосъобразното извършване на различни 
далекосъобщителни дейности. 

Голямо внимание от страна на регулаторния орган бе обърнато върху 
задълженията на операторите, обявени за ОЗВП, както и върху предоставянето на 
универсалната далекосъобщителна услуга. 

Особеното в административнонаказателния процес през първата половина на 
2004 г. бе паралелното прилагане на разпоредбите на ЗД (отм.) и ЗД (обн. ДВ бр. 
88/2003 г.). Това се наложи от принципа в административнонаказателния процес за 
прилагане на действащия към момента на извършването на административното 
нарушение закон. В съответствие с разпоредбите на ЗАНН, изключението от този 
принцип бе приложено по отношение на нарушенията 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. 

 
8.3.2. Издадени наказателни постановления 
През 2004 г. бяха издадени  197 броя наказателни постановления, от които 

15 са за нарушения на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), а останалите -  за 
административни нарушения по реда на ЗД (ДВ, бр. 88/2003 г.) и незначителен брой по  
ЗД (отм.). Най-голямата част от административните нарушения по ЗД са за 
осъществяване съставите на чл. 234, ал. 1 и чл. 233, ал. 4 и 5 от ЗД (ДВ, бр. 88/2003 г.), 
но се наблюдават и нарушения, за които е приложена и една от най-строгите санкции, 
предвидени в ЗД – тази на чл. 233, ал. 1.   

От председателя на КРС през годината бяха издадени 62 броя резолюции за 
спиране или прекратяване на административнонаказателното производство, от които 2  
броя са по ЗПУ. 

През 2004 г. се наблюдава тенденция към по-малък брой административни 
нарушения, свързани с незаплащане на лицензионни такси от страна на 
далекосъобщителните оператори. Това, от една страна, се дължи на намаляване на 
лицинзионните режими и отпадане на постлицензионните такси за регистрираните по 
общи лицензии оператори, а от друга - на по-високата дисциплина на опeраторите по 
отношение на лицензионните им задължения. 

Отчита се по-голям брой на административните нарушения, свързани с 
осъществяване на далекосъобщения без регистрация по Обща лицензия № 217 от 23 
декември 2003 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена 
далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и 
предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, както и Обща лицензия № 220 от 
1 октомври 2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществени мрежи 
RLAN от подвижна радиослужба.  
  

8.3.3. Особено внимание трябва да бъде обърнато на събирането на глобите 
и имуществените санкции, дължими към КРС по влезли в сила наказателни 
постановление през 2004 г. 

На първо място, следва да се акцентира върху факта, че през 2004 г. се 
наблегна върху събирането на публичните държавни вземания по влезли в сила 
наказателни постановления през този период. На операторите, които не са заплатили 
доброволно дължимите суми, бяха изпратени покани за доброволно изпълнение, с 
което им бе дадена възможност в 7-дневен срок да ги заплатят. След изтичането на 
този срок КРС предприе действия по принудително събиране на публичните държавни 
вземания по влезли в сила наказателни постановления  чрез Агенцията за събиране на 
държавни вземания. 
В следствие на предприетите действия се увеличи събираемостта на публичните 
държавни вземания на КРС по влезли в сила наказателни постановления. 


