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XIII. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
1. ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
През 2002 г. специалисти на Комисията участваха в подготовката и процесуалното
представителство на над 140 дела във Върховния административен съд /ВАС/, които най-общо
могат да бъдат обединени по проблематика в следния вид:
а) Административно дело пред ВАС срещу решение на Министерски съвет за издаване на
индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на обществена
далекосъобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно разпръскване на
територията на град София, с което се определя Българска телекомуникационна
компания за победител в проведения търг.
б) Административни дела срещу решения на Министерски съвет за определяне на лицата
спечелили конкурс за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и
използване на обществена далекосъобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване
след конкурси за 18 града / над 30 образувани дела/.
в) Финализиране на административни дела пред петчленен състав на ВАС, образувани
срещу откази за издаване на “програмни лицензии” по ЗРТ;
г) Административни дела (пред първа и втора инстанция) образувани по жалби срещу
заповеди на председателя на КРС за преустановяване на дейността на радио и
телевизионни оператори, осъществяващи дейност в нарушение на ЗД и другите
подзаконови нормативни актове в областта на далекосъобщенията /над 70 образувани
дела/.
д) Административни дела, образувани срещу откази на КРС за продължаване на
издадените на основание § 14 от ПЗР на ЗД индивидуални лицензии / над 30
образувани дела/.
2. ПРЕД ОКРЪЖНИТЕ РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
Беше извършена подготовка на писмени защити и във връзка с това са осъществени
над 160 явявания по дела пред различни Районни и Окръжни съдилища в цялата страна.
Това процесуално представителство е осъществено по дела, с воденето на които е натоварен
отдел “Процесуално представителство и административни наказания ” и които са образувани
по обжалвани наказателни постановления издадени от Председателя на КРС.
Подготовени са и са изпратени в срок до съответните съдилища всички преписки по
обжалвани наказателни постановления, съставени на основание нарушения на Закона за
далекосъобщения.
Подготвени са и са изпратени до съответни Окръжни съдилища над 40 касационни жалби.
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