РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – ЧЕПЕЛАРЕ

ПРЕССЛУЖБА

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА
ПЕРИОДА
от 01.05.2018г. до 31.05.2018г.

04.05.2018г.
1.НАХД № 14/2018 г. -докладчик Славка Кабасанова, 09:15
часа, 2 зала
Постъпила е жалба от Е.И.К. от гр.С.против НП № 746/2006г. от
10.08.2006г. на Началника на РУ Чепеларе .

2.НАХД № 82/2018 г. -докладчик Славка Кабасанова, 09:30
часа, 2 зала
Постъпила е жалба от Р.Д.Р от гр.С. против Наказателно
постановление №18-0373-000031/16.02.2018 г. на Началника на РУ
Чепеларе, за това, че на 08.02.2018 г. в 17:07 часа в ГР.Ч. на УЛ…. като
Водач на товарен автомобил - … с рег № …, държава БЪЛГАРИЯ при
обстоятелства: като водач, на горепосоченото мпс го управлява с наложено
наказание глоба с нп № 17-4332-019412 в срока за доброволно заплащане;
не носи контролния талон от свидетелството за управление, е извършил:
1) водач, който управлява мпс с наложено наказание глоба с
наказателно постановление и/или електронен фиш, незаплатена в срока за
доброволно заплащане, с което виновно е нарушил чл.190 ал. 3 от ЗДвП
2) не носи контролния талон от свидетелството за управление., с
което виновно е нарушил чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП
На основание чл. 53 от ЗАНН и по чл.185. от ЗДвП ; чл.183 ал.1 т.1
пр.2 от ЗДвП на Р.Д.Р. ЕГН/ЛНЧ … с адрес гр.С., Ж.К…. № …, вх…. ,
ет…. , ап…. е наложена глоба:
1) чл.185. от ЗДвП - Глоба в размер на 20лв.
2) чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП - Глоба в размер на 10лв.

4850 Чепеларе, ул. Беломорска № 48
тел./факс: 03051/21 27; 03051/32 83

3.НАХД № 83/2018 г. -докладчик Десислава Петрова, 10:00
часа, 1 зала
Постъпила е жалба от Р.Д.Р от гр.С. против наказателно
постановление №18-0373-000032/16.02.2018 г. на Началника на РУ
Чепеларе, за това, че на 08.02.2018 г. в 17:07 часа в ГР.Ч. на ул…. като
водач на товарен автомобил - … с рег № …, държава БЪЛГАРИЯ при
обстоятелства: Като водач на горепосоченото МПС, предприема и
извършва маневра изпреварване на друго МПС в зоната на действие на
пътен знак В-24, който е поставен след к-ще образувано ул. … и ул. …
като не се съобразява с значението на пътния знак. е извършил: 1) не
съобразява поведението си с пътен знак В24, В25., с което виновно е
нарушил чл.6 т.1 от ЗДвП.
На основание чл. 53 от ЗАНН и по ЧЛ.183 АЛ.3 Т.6 от ЗДвП на
Р.Д.Р. ЕГН/ЛНЧ … с адрес гр.С., ж.к…. № …, вх…. , ет…. , ап…. е
наложена глоба в размер на 30лв.
4.НАХД № 8/2018 г. -докладчик Десислава Петрова , 10:15 часа,
1 зала
Постъпила е жалба от Е.И.К. от гр.С.против НП № 204/2007г. на
Началника на РУ Чепеларе .
5.НАХД № 9/2018 г. -докладчик Десислава Петрова , 10:30 часа,
1 зала
Постъпила е жалба от Е.И.К. от гр.С.против НП № 865/2006г. на
Началника на РУ Чепеларе .

10.05.2018г.
1.НАХД № 84/2018 г. -докладчик Десислава Петрова, 10:00
часа, 1 зала
Районна прокуратура е внесла обвинителен акт, като О Б В И Н Я
ВА : Р.И.С.,
В Т О В А, Ч Е : на 15.02.2016 г., около 02,00ч., от ресторант на
хотел "…" в к.к.П., общ.Ч., обл.С., противозаконно е присвоил чужди
движими вещи, които владеел, като изпълнявал работа на сервитьор 473,70 лева, собственост на фирма "…" ЕООД, представлявана от
пълномощник К.П.И. от гр.С. - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.206, ал.1 от НК,
Пр.№…
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15.05.2018г.
1.НАХД № 66/2018 г. -докладчик Десислава Петрова, 10:30
часа, 1 зала
Постъпила е жалба от „…” ЕООД против наказателно
постановление № 153/2018 г. на Агенция Митница на 10.01.2017г.
служители на ОД МВР Смолян извършват проверка на търговски обект ресторант „…", находящ се в к.к П., стопанисван от „…" ЕООД, ЕИК: …,
със седалище и адрес на управление: гр.П., общ. П., обл.П., ул.„…"№…, с
управител А.Р.Р., ЕГН: …. При извършената проверката в складовото
помещение към ресторанта са намерени следните количества течности:
безцветна течност с мирис на алкохол в 2 броя ПВЦ туби с вместимост по
5 литра, с тегло - 3,350кг. и 4,300кг.; жълтеникава течност с мирис на
алкохол в 2 броя ПВЦ туби с вместимост по 10 литра с тегло - 7,400кг. и
3,260кг.; жълтеникава течност с мирис на алкохол в 1 брой ПВЦ туба с
вместимост 5 литра с тегло -3,900кг. и безцветна течност с мирис на
алкохол в 1 брой ПВЦ туба с вместимост 10 литра с тегло - 2,100кг.
Общото количество течност с мирис на алкохол възлиза на 24,310кг. При
проверката е присъствал управителя на ресторанта В.П.С. За извършената
проверка е изготвен протокол рег. № 345000-361/11.01.2017г. по описа на
ОД МВР- гр. Смолян.
На 17.03.2017г. в МБ Смолян се е явило упълномощено от името на
А.Р.Р. - управител на „…." ЕООД, ЕИК:… В нейно присъствие е
установено, че шестте броя ПВЦ туби са запечатани със хартиени лепенки
с печат на ОД на МВР Смолян при проверката и са с подписи на приелия и
предалия течността. Чрез използване на оразмерени съдове е извършено
измерване на количествата течност при което се установи следното:
На 04.04.2017г. в Митническо бюро-гр. Смолян не се е явил А.Р.Р.управител на „…" ЕООД.
От така изложените факти и обстоятелства е видно, че на
10.01.2017г. „…" ЕООД , ЕИК: …, със седалище и адрес на управление:
гр.П., общ. П., обл. П., район …, ул.„…" №…, като държи в складово
помещение на търговски обект - ресторант „…", находящ се в к.к П.,
акцизни стоки -10.2 литра дестилатен етилов алкохол, неденатуриран,с
добавка на ароматично вещество -анетол, с установено действително
алкохолно съдържание по обем-44,5 % vol, годен за консумация, без
документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването
на акциза по ЗАДС и 15.2 литра дестилатен етилов алкохол,
неденатуриран, с установено действително алкохолно съдържание по
обем- 41,0 % vol, годен за консумация без документ, удостоверяващ
плащането, начисляването или обезпечаването на акциза по ЗАДС, е
осъществило състава на чл.126, т.2 от ЗАДС
4850 Чепеларе, ул. Беломорска № 48
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1.НАЛАГА
АДМИНИСТРАТИВНО
НАКАЗАНИЕ
„ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ" в размер на 2000 лева /две хиляди/, на
основание чл. 126, т.2 от ЗАДС
2.НАЛАГА,АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ
ОТ ПРАВОТО ДА УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЗА СРОК ОТ
1/ЕДИН МЕСЕЦ/ в търговски обект - ресторант „…", находящ се в к-к П.,
стопанисван от „…" ЕООД. на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС,във
връзка с чл.126,т.2 от ЗАДС.
3.ОТНЕМА СТОКАТА, ПРЕДМЕТ НА НАРУШЕНИЕ В ПОЛЗА
НА (ДЪРЖАВАТА ОТ „…" ЕООД, ЕИК:…, със седалище и адрес на
управление: |гр.П., район …, ул.„…" №…, с управител А.Р.Р.
2.АНД № 61/2018 г. -докладчик Десислава Петрова, 13:30 часа,
1 зала
Постъпила е жалба от В.Л.Л.от гр.М. против Наказателно
постановление № 17 – 0373 – 000470/15.12.2017г. на Началника на РУ
Чепеларе за това, че на 10.12.2017 г. в 02:10 часа в ГР.Ч. на КВ.П. - ПРЕД
ХОТЕЛ "…" като Водач на лек автомобил - … с рег № …, държава
БЪЛГАРИЯ при обстоятелства: като водач на горепосоченото МПС лична
собственост го управлява под въздействие на алкохол установено с
техническо средство "АЛКОТЕСТ ДРЕГЕР 7510" № АRВВ-0083. пробата е
извършена в 02,13 часа като техническото средство отчете 0,95 промила на
хиляда алкохол в кръвта установено чрез издишания от водача въздух.
водача заяви, че е изпил около 200 гр. ракия, лъха на алкохол. на водача е
издаден талон за медицинско изследване № 0362396 за ФЦСМП Чепеларе
е извършил:
1) управлява МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация
на алкохол в кръвта над 0.8 на хиляда до 1.2 на хиляда включително., с
което виновно е нарушил чл.5 ал. 3 т.1 от ЗДвП поради което на основание
чл. 53 от ЗАНН и по ЧЛ.174 АЛ.1 Т.2 от ЗДвП е наложена Глоба в размер
на 1000лв. лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца.

17.05.2018г.
1.АНД № 91/2018 г. -докладчик Десислава Петрова, 11:30 часа,
1 зала
Постъпила е жалба от „…” ООД гр.Ч. чрез представляващия
управител на дружеството В.Н.Г. против Наказателно постановление № К040937 от 08.09.2017 г. на Комисията за защита на потребителите –
Регионална дирекция гр. Пловдив, за това, че при направената проверка на
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01.06.2017г. в заведение за хранене и развлечения бистро „…”, находящо
се в гр.Ч., ул. „…" № … е установено:
Туристическият обект - заведение за хранене и развлечения бистро
„…” се помещава на партера на жилищна сграда. Разполага със закрита
търговска зала с квадратура около 50 кв.м., в която е монтиран бар-плот,
оборудван с кафе машина и кафемелачка. Обособен кухненски блок и
санитарен възел. Заведението е в работен режим. Обслужва се от една
сервитьорка, която съвместява и функциите на барман. В момента на
проверката в заведението се обслужва един клиент, който консумира ракия
и газирана вода. Капацитетът на туристическия обект е 36 седящи места,
разположени в закритата търговска зала край 7 маси и още 10 места,
разположени край 3 маси на открита тераса пред входа му. Масите са
покрити с битови покривки и карета. По тях има комплекти салатни
прибори и чашки, в които се поставят сметките. Лицето, извършващо
ресторантьорство е съставило меню-ценоразпис, състоящо се от лист-меню
за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолните и
безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажите на
асортимента от салати - 11 вида, включително шопска, овчрска и др.; 6
вида супи и чорби, в т.ч. таратор, пилешка супа, супа топчета, агнешка,
шкембе и боб чорба; топли предястия - кашкавал пане, пилешки хапки,
пилешки сърца в масло, пилешко по селски, пържени картофи, сърмички,
картофи соте, аламинути, пиле жулиен, пилешка пържола с лук, гъби и
кашкавал, пилешко филе по ловджийски, свинска пържола по ловджийски
или с гъбен сос и др.; гювечета и омлети, родопски специалитети, в т.ч.
качамак, пататник, кавърма, клин с ориз, цървулки, марудник; скара от
пилешко и свинско месо – кебапче, кюфте, шишче, пържоли, ребра,
гарнитури, студени мезета – луканка, кашкавал, сирене, ядки, хляб;
десерти в т.ч. родопска мелба и палачинка; алкохолни напитки -ракии,
мастика, коняк, ром, джин, вермут, уиски, водка, бели и червени вина,
бира; топли и безалкохолни напитки.
При проверката, започнала в 15:13 ч.е установено, че лицето,
извършващо ресторантьорство в провереното заведение за хранене и
развлечения – бистро ,,…” предоставя туристически услуги в
некатегоризиран туристически обект, на който не е издадено и временно
удостоверение за открита процедура по категоризиране.
С това търговецът е нарушил чл.114, т.1 от Закона за туризма
(обн.ДВ бр.30/2013г.).
След запитване до кмета на община Ч. с писмо с изх. № П-00245/20.06.2017г. е установено, че процедурата по категоризиране на бистро
„…”, находящо се в гр. Ч…, ул. „…” № … е открита едва на 29.06.2017 г. с
издаденото на същото Временно удостоверение за открита процедура по
категоризиране на туристически обект № 6/29.06.2017г.
Нарушението е установено на 01.06.2017г. с протокол № К0247532 и е съставен Акт № К-040937 от 04.07.2017г.
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АУАН № К-040937 е съставен на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН в
отсъствие на нарушителя, който не се яви лично и не изпрати
упълномощено лице за съставяне, предявяване и връчване на същия,
въпреки изпратената на официалния имейл на управителката …, наличен в
търговския регистър, писмена покана изх. № П-00-245/20.06.2017г.,
получена на 30.06.2017г. в 13:46 ч. Приложена е разпечатка от самата
покана и от получаването й по имейл.
Като взех предвид горното и на основание чл.53 във връзка с чл.83,
ал.1 от ЗАНН и чл. 232, ал.2 от Закона за туризма (обн. Дв. бр.30 от
26.03.2013г.,
изм.
Дв.бр.68/2013г,
изм.Дв.бр.109/2013г.,
изм.
Дв.бр.40/2014г.) на: „…” ЕООД Код ЕИК: … Седалище и адрес на
управление: гр. Ч., ул. „…” № … Представляван от управителя В.Н.Г. ЕГН
… е наложено наказание имуществени санкции, както следва:
1. За нарушение на чл.114, т.1 – 1100 (хиляда и сто) лева на
основание чл. 206, ал.1 от Закона за туризма (обн. Дв. бр.30 от 26.03.2013г.,
изм. Дв.бр.68/2013г., изм.Дв.бр.109/2013г., изм. Дв.бр.40/2014г.

21.05.2018г.
1.НАХД № 3/2018 г. -докладчик Славка Кабасанова, 10:00 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.

2.НОХД № 216/2017 г. -докладчик Славка Кабасанова, 11:00
часа, 2 зала
Районна прокуратура е внесла обвинителен акт като О Б В И Н Я В
А : Н.Г.Т.,
В Т О В А, Ч Е : 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
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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 Т О В А, Ч Е : 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.

3.АНД № 89/2018 г. -докладчик Славка Кабасанова, 14:30 часа,
2 зала
Постъпила е жалба от Г.З.Г. от гр.С. против ел. фиш Сер. К №
1240033, за това, че на 13.02.2016 г. в 17:05 ч. в гр.Чепеларе ул.
„Беломорска” СБА е отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3
км./ч. с МПС Нисан Примера с рег. № … е извършил следното нарушение
за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №
TFR1-M № 617 с разрешена стойност на скоростта – 50 км./ч. установената
скорост е 75 км./ч., поради което и на осн. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на осн.
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чл. 189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер
на 100 лв.

22.05.2018г.
1.НЧХД № 180/2017 г. -докладчик Славка Кабасанова, 10:00
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.

23.05.2018г.

1.НЧХД № 90/2018 г. -докладчик Славка Кабасанова, 09:30
часа, 2 зала
Районна прокуратура е внесла Постановление за освобождаване от
наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.
78а от НК, с което ПРЕДЛАГА обвиняемият В.П.А., от гр.П., на основание
чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.5
във вр. с ал.3, т.1 от НК затова, че на 31.01.2018г., в стая № … на хотел
"…" в к.к.П., общ.Ч., обл.С., без надлежно разрешително е държал
високорискови наркотични вещества - 2,115 нетни грама растителна маса
от марихуана със съдържание на 7,0 тегловни % тетрахидроканабинол, на
стойност 12,69 лева, като случаят е маловажен.
2.НЧХД № 164/2017 г. -докладчик Десислава Петрова, 10:00
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.

28.05.2018г.
1.НЧХД № 93/2018 г. -докладчик Славка Кабасанова, 14:00
часа, 2 зала
Постъпила е тъжба от Д.С.Ч. от гр.Ч. против Р.С.Ч. от гр.Ч. с
искане Р.С.Ч. да бъде признат за виновен в това, че на посочената в
обстоятелствената част на тъжбата дата, а именно - 29.11.2017 година към
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15.30 часа е извършил престъпление по чл.130 ал.1 от НК и му бъде
наложено справедливо наказание. Предявява също така за съвместно
разглеждане в наказателният процес - граждански иск с искане да Р.С.Ч.
бъде осъден да заплати общо сумата за понесените от Д.С.Ч.
неимуществени вреди в размер на 3500 лева, от които - болките и
страданията на 2500 лева, включващи в себе си 1500 лева за контузията на
главата, разкъсно контузни рани, кръвонасядане и охлузвания по главата,
за контузията и кръвонасядането на гръдния кош - 500 лева и за контузията
и кръвонасядането на лявата ръка 500 лева. За уплахата - 1000 лева. , ведно
със законната лихва върху главницата от 29.11.2017 година до
окончателното и изплащане, както и да заплати направените за воденето на
делото разноски.

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.
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