РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – ЧЕПЕЛАРЕ
ПРЕССЛУЖБА

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА
от 01.02.2018г. до 28.02.2018г.

02.02.2018г.
1.НАХД № 214/2017 г. -докладчик Славка Кабасанова, 09:30 часа, 2 зала

Постъпила е жалба от Л.К.Г. от гр.С. против НП № 17 – 0373/000440
от 04.12.2017г. на Началника на РУ Чепеларе затова че на 22.11.2017 г. в
11:10 часа в община ЧЕПЕЛАРЕ на път ВТОРИ КЛАС № 86 - 71+200 км
посока град Пловдив
като Водач на лек автомобил - АУДИ А 8 с рег № …, държава БЪЛГАРИЯ
при обстоятелства: 1.като водач на МПС лична собственост при
извършване на маневра изпреварване на състав от ППС с влекач
"МЕРЦЕДЕС” с рег.№ … и полуремарке с рег.№ … не осигурява
достатъчно странично разстояние между управлявания от него автомобил
и изпреварваният състав от ППС катого удря в преден ляв край на влекача
в резултат на което допуска ПТП с материални щети
2. като участник в ПТП напуска местопроизшествието без да уведоми
съответната служба за контрол на МВР на територията на която е
настъпило ПТП е извършил:
1) не е осигурил достатъчно разстояние между своето и изпреварваното
ППС.ПТП, с което виновно е нарушил чл.42 ал. 2 т.1 от ЗДвП
2) при наличие на разногласия относно обстоятелствата за ПТП с което
виновно е нарушил чл.123 ал. 1 т.3 б.В от ЗДвП. На основание чл. 53 от
ЗАНН и по ЧЛ.179 АЛ.2 ВР.ЧЛ.179 АЛ.1 Т.5 ПР.6. от ЗДвП ; ЧЛ.175 АЛ.1
Т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200лв.
2) ЧЛ.175 АЛ.1 Т.5 от ЗДвП - Глоба в размер на 50лв. лишаване от право
да управлява МПС за 1 месец
2.НАХД № 191/2017 г. -докладчик Славка Кабасанова, 10:00 часа, 2 зала

Постъпила е жалба от Д.И.Д.от гр.С.З.против ел.ектронен фиш серия
К № 1561698 на ОД на МВР Смолян затова че на 31.03.2017г. в 16:58 на
път втори клас 86-63,300км. разклон село Забърдо посока гр.Пловдивград Смолян Отчетен толеранс на измерената скорост от минус
3км./ч.МПС Ауди А4 с рег №… установено и заснето с автоматзирано
техническо средство за извършено нарушение по чл. 21 ал.2 от ЗДвП И на

основание чл. 189,ал.4,във вр. с чл. 182,ал.2,т.6 от ЗДВП и се налага глоба
в размер на 750лева.
3.НАХД № 3/2018 г. -докладчик Славка Кабасанова, 10:30 часа, 2 зала

Районна прокуратура Чепеларе е внесла ДП № 139/2017г. по описа на
РУ-гр.Чепеларе в Районен съд-гр.Чепеларе, като ПРЕДЛАГА обвиняемата
М.Ш.П., живуща в с.Г.И., общ.М., обл.П., на основание чл.78а от НК да
бъде освободена от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.5
във вр. с ал.3 от НК.
4.НЧХД № 192/2017 г. -докладчик Славка Кабасанова, 11:30 часа, 2 зала

Постъпила е тъжба от З.А.Ш. от с.Б. срещу С.А.Б. от с. З. с правно
основание по чл. 148 ал.2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 147 ал.1 НК.

14.02.2018г.
1.НОХД № 216/2017 г. -докладчик Славка Кабасанова, 10:00 часа, 2 зала

Районна прокуратура е внесла обвинителен акт като О Б В И Н Я ВА:
Н.Г.Т.,
В ТОВА, ЧЕ : на 26.07.2017г. около 22:00 часа в с.Б., общ.Ч., местността
„…“, в съучастие като извършител с П.А.А. от гр.Ч. - помагач, е запалил
двуетажна немасивна дървена сграда, имущество и инвентар, собственост
на С.З.К. от гр.Ч., като от деянието са последвали значителни вреди унищожени са двуетажна немасивна дървена сграда на стойност 9000 лева;
2 бр. легла на обща стойност 40 лева; диван на стойност 50 лева; печка на
стойност 40 лева; хладилник на стойност 40 лева; 10 стола - 4 стари и 6
нови на обща на стойност 128 лева; две дървени маси на обща стойност 90
лева; двукрилен гардероб на стойност 60 лева; 6 бр. одеала на обща
стойност 90 лева; 6 бр. комплекта чаршафи на обща стойност 72 лева; 4 бр.
автомобилни гуми на обща стойност 120 лева; 30 м. армиран гумен
маркуч-2 цола, на стойност 90 лева; 3 топа найлон по 10 кв.м. на обща
стойност 24 лева; 2 куб.м. дървен материал-дъски, на обща стойност 280
лева; 2 куб. м. употребявана дървена ламперия на обща стойност 40 лева;
20 броя кирки, мотики, коси, вили, гребла и брадви на обща стойност 200
лева; 8бр. чукове, тесли, триони, клещи на обща стойност 64 лева и 10
метра дървена отрада на стойност 30 лева, като общата стойност на
причинените щети е 10 458,00 лева и същата е на значителна стойност ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.330, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
и
П.А.А., В ТОВА, ЧЕ : на 26.07.2017г. около 22:00 часа в с.Б., общ.Ч.,
местността „…“, в съучастие като помагач на извършителя Н.Г.Т. от гр.Ч.,
е запалил двуетажна немасивна дървена сграда, имущество и инвентар,

собственост на С.З.К. от гр.Ч., като от деянието са последвали значителни
вреди - унищожени са двуетажна немасивна дървена сграда на стойност
9000 лева; 2 бр. легла на обща стойност 40 лева; диван на стойност 50 лева;
печка на стойност 40 лева; хладилник на стойност 40 лева; 10 стола - 4
стари и 6 нови на обща на стойност 128 лева; две дървени маси на обща
стойност 90 лева; двукрилен гардероб на стойност 60 лева; 6 бр. одеала на
обща стойност 90 лева; 6 бр. комплекта чаршафи на обща стойност 72
лева; 4 бр. автомобилни гуми на обща стойност 120 лева; 30 м. армиран
гумен маркуч-2 цола, на стойност 90 лева; 3 топа найлон по 10 кв.м. на
обща стойност 24 лева; 2 куб.м. дървен материал-дъски, на обща стойност
280 лева; 2 куб. м. употребявана дървена ламперия на обща стойност 40
лева; 20 броя кирки, мотики, коси, вили, гребла и брадви на обща стойност
200 лева; 8бр. чукове, тесли, триони, клещи на обща стойност 64 лева и 10
метра дървена отрада на стойност 30 лева, като общата стойност на
причинените щети е 10 458,00 лева и същата е на значителна стойност –
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.330, ал.1 във вр. с чл.20, ал.4 във вр. с ал.1 от НК.

16.02.2018г.
1.НАХД № 206/2017 г. -докладчик Славка Кабасанова, 11:00 часа, 2 зала

Постъпила е жалба от Ю.И.Б.от с.Л.,общ.Г.Д. против наказателно
постановление № 1193/29.11.2017г. на Началника на Митница Пловдив
затова че на 04.08.2017г. в РУ-Чепеларе е получена информация от лице
пожелало анонимност, касаеща съхранение и нерегламентирана продажба
на акцизни стоки. Лицето сочи, работи като овчар към фирма "…" в с.О.,
общ.Ч. съхранява и продава тютюн на лица от селото. На 04.08.2017г.
служители на РУ-Чепеларе посещават с.О. и установяват лицето Ю.И.Б.,
ЕГН ... Полицейските служители обясняват на лицето, че имат
информация, че в стаята в която нощува съхранява тютюн без платен
акциз. Предложили му да предаде доброволно тютюна. След което Ю.И.Б.,
ЕГН … се е съгласил и с Протокол за доброволно предаване
рег.№УРИ373р-13528/04.08.2017г. е предал на полицейските служители
хартиен кашон с размери 30 см./15см./15см., съдържащ ситно нарязана
тревна маса, с мирис на тютюн с бруто тегло 0.900 кг.
Дължимият акциз за общо 0,700 кг. тютюн за пушене, предмет на
нарушението, изчислен съгласно чл.41, във връзка с чл.29, ал.2 и чл.38 от
ЗАДС е в размер на общо 106,40 /сто и шест лв. и четиридесет ст./лв.,
видно от служебна бележка рег.индекс №32-313634/08.11.2017г.
Констатираното нарушение по чл.126, т.1 от ЗАДС не разкрива белезите на
маловажен случай на административно нарушение, поради това, че не
попада в обхвата на чл.126 б, ал.2 от ЗАДС .
е наложена ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/лв. на основание чл.126, т.1
от ЗАДС
19.02.2018г.

1.НЧХД № 180/2017 г. -докладчик Славка Кабасанова, 10:30 часа, 2 зала

Постъпила е тъжба от Д.Р.Е. от с.З.общ.Д. и А.М.Е. от с.З.общ.Д.
против Д.С.Я. от гр.Д.обл. С.

22.02.2018 г.

1.НЧХД № 164/2017 г. -докладчик Десислава Петрова, 10:30 часа, 1 зала

Постъпила е тъжба от С.В.Ч. от гр.Ч. срещу В.Д.Ч. от с.З. с правно
основание по чл. 148 ал.1,т.1,2,3,4 във вр. с чл. 146 ал.1 НК.

23.02.2018г.

1.НОХД № 6/2018 г. -докладчик Десислава Петрова, 10:00 часа, 1 зала

Районна прокуратура О Б В И Н Я В А : Е.С.К., с ЕГН: … В ТОВА,
ЧЕ : на 22.06.2017 г., за периода от 12,30ч. до 13,00ч., на главен път II-86,
ул."…" № …, пред сградата на Районна пътна служба в гр.Ч., общ.Ч.,
обл.С., на пункт за автоматизирано събиране на данни за трафика, по
непредпазливост противозаконно е повредил чужди движими вещи – два
броя камери "DRH Freeway CAM WVGA" и Г-образна стоманена рамка, на
която същите са били прикрепени, всичко на обща стойност 3171,77 лева,
собственост на Областно пътно управление-гр.Смолян, Агенция "Пътна
инфраструктура" към Министерство на регионалното развитие и
благоустройството - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.216, ал.6 във вр. с ал.1 от НК.
ЗАБЕЛЕЖКА: ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЛА ПРЕДСТОЯТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ
ОТ СЪДЕБНИТЕ СЪСТАВИ И КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ СЕ КАСАЕ
САМО ЗА ОБВИНЕНИЯ КЪМ ПОДСЪДИМИТЕ: СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.2 НПК
ОБВИНЯЕМИЯТ СЕ СЧИТА ЗА НЕВИНЕН ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА, В
КОЯТО СЕ УСТАНОВЯВА ПРОТИВНОТО.

