РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – ЧЕПЕЛАРЕ

ПРЕССЛУЖБА

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА
ПЕРИОДА
от 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г.

03.06.2019 г.
1. АНД № 32/2019 г. – докладчик Славка Кабасанова, 10:30 ч., 2 зала
Постъпила е жалба от А.Б.Б. от гр. ... против Наказателно
постановление № 18-0373-000106 от 04.05.2018 г. на Началника на РУЧепеларе. За това, че на 15.04.2018 г. в 17:45 часа в гр. Ч. на ул.
Беломорска – до входа на ПГСГСТ "Никола Вапцаров" като Водач на лек
автомобил - МАЗДА … с рег. № …., категорично отказва да му бъде
извършена проверка с тест за установяване употребата на наркотични
вещества с предоставения му ДРУГ ЧЕК 3000 № 8325554 валиден до месец
януари 2019 г. на водача е издаден талон за медицинско изследване № …
за ФЦСМП Чепеларе.
А.Б.Б. не е изпълнил предписанието за химико-токсикологично лаб.
изследване за установяване на употребата на наркотич.в-ва или техни
аналози, с което виновно е нарушил чл.174 ал. 3 от ЗДвП.
На А.Б.Б., ЕГН:… от гр. ... е наложена глоба в размер на 2 000 лв.,
лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца.
2. АНД № 42/2019 г. - докладчик Славка Кабасанова, 11:00 часа, 2 зала
Постъпила е жалба от Д.С.С. от с. ... против Наказателно
постановление № 19-0373-000074 от 12.03.2019 г. на Началника на РУЧепеларе. За това, че на 12.02.2019 г. в 01:52 часа в община Ч. на път
ОБЩИНСКИ № SML2311 - 1+100 км в посока на движение с. М. към с. Х.
като Водач на лек автомобил - МИЦУБИШИ Л 200 с рег № …,
собственост на Ц.Д.Д от с. ... категорично отказва да бъде изпробван за
наличие на алкохол с предоставеното му техническо средство
"АЛКОТЕСТ 7510" с № ARDN 0081. Водача има силен дъх на алкохол,
издаден му талон за медицинско изследване № ….
4850 Чепеларе, ул. Беломорска № 48
тел./факс: 03051/21 27; 03051/32 83

Д.С.С. не изпълнява предпис.за изследване с доказ. анализатор и за
мед. изследване и вземане на биолог. проби за хим. лаб. изследване за
установяв. на конц.на алк.в кръвта му, с което виновно е нарушил чл.174
ал. 3 от ЗДвП.
На Д.С.С., ЕГН:… от с… е наложена глоба в размер на 2 000 лв.,
лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца.
05.06.2019 г.
1. АНД № 60/2019 г. – докладчик Славка Кабасанова, 11:00 ч., 2 зала
Постъпила е жалба от управителя на „..” ООД, със седалище и
адрес на управление гр. .., район „…”, ж.к. „…”, ул. „…” № …, бл. …, ет.
… против наказателно постановление № 6/02.04.2019 г., издадено
директора на Областно пътно управление – Смолян, за това че на
05.10.2018 г. при извършена проверка на републикански път III-864
Проглед - Пампорово при км 0+535 - ляво, е открито рекламно
съоръжение /РС/, собственост на "…" ООД гр. …., намиращо се в
ограничителната строителна линия на път III-864 Проглед - Пампорово
при км 0+535 - ляво. Рекламното съоръжение попада в
ограничителната строителна линия на пътя, в която се въвежда
разрешителен режим, съгласно чл. 6 (1) от Закона за пътищата. За път
републикански път III-864 Проглед - Пампорово, ограничителната
строителна линия се разполага на 25 м, измерена хоризонтално и
вертикално на оста на пътя от ръба на платното за движение или
лентата за аварийно спиране.
За това рекламно съоръжение е било издадено Разрешение №
15/02.10.2006 г. за специално ползване на пътя чрез експлоатация на
рекламно съоръжение, като същото е невалидно считано от 27.06.2017
г. поради изтекъл срок на действие. Към датата на проверката няма
подадено заявление и не е издадено разрешение за експлоатация за
това съоръжение, т.е. същото се експлоатира без изискуемото
разрешение за специално ползване на пътя,
На „…” ООД от гр. ... е наложена имуществена санкция в размер на
3000.00 /три хиляди / лева.

2. АНД № 62/2019 г. – докладчик Славка Кабасанова, 11:30 ч., 2 зала
Постъпила е жалба от управителя на „…” ООД, със седалище и адрес
на управление гр. …, район „..”, ж.к. „…”, ул. „…” № …, бл. …, ет. …
против наказателно постановление № 7/02.04.2019 г., издадено директора
на Областно пътно управление – Смолян, за това че на 05.10.2018 г. при
извършена проверка на републикански път II-86 Чепеларе -Проглед при
км 82+960 - ляво, е открито рекламно съоръжение /РС/, собственост на
4850 Чепеларе, ул. Беломорска № 48
тел./факс: 03051/21 27; 03051/32 83

"..." ООД гр. ..., намиращо се в ограничителната строителна линия на
път II-86 Чепеларе -Проглед при км 82+960 - ляво. РС попада в
ограничителната строителна линия на пътя, в която се въвежда
разрешителен режим, съгласно чл. 6 (1) от Закона за пътищата. За път
републикански път II-86 Чепеларе -Проглед, ограничителната
строителна линия се разполага на 25 м, измерена хоризонтално и
вертикално на оста на пътя от ръба на платното за движение или лентата
за аварийно спиране.
За това рекламно съоръжение е било издадено Разрешение №
14/02.10.2006 г. за специално ползване на пътя чрез експлоатация на
рекламно съоръжение, като същото е невалидно считано от 27.06.2017
г. поради изтекъл срок на действие. Към датата на проверката няма
подадено заявление и не е издадено разрешение за експлоатация за
това съоръжение, т.е. същото се експлоатира без изискуемото
разрешение за специално ползване на пътя.
На „…” ООД от гр. ... е наложена имуществена санкция в размер на
3000.00 /три хиляди / лева.

06.06.2019 г.
1. АНД № 43/2019 г. - докладчик Десислава Петрова, 09:15 часа, 1 зала
Постъпила е жалба от К.Н.К от гр. … против наказателно
постановление № №19-0373-000050 от 13.03.2019 г. издадено от началника
на РУ към ОДМВР Смолян - РУ Чепеларе. За това, че на 26.01.2019 г. в
18:50 часа в гр.... на ул. „....” като Водач на лек автомобил - ЛЕНД РОВЕР
ДИСКАВАРИ с рег № … и участник в ПТП с имуществени вреди не оказва
съдействие за установяване на вредите от ПТП изразяващо се в
неуведомяване на собственика на блъснатото паркирано МПС № … а при
невъзможност за това без да напуска местопроизшествието да уведоми
съответната служба за контрол на МВР, с което виновно е нарушил чл.123 ал.
1 т.З б.А от ЗДвП.
На К.Н.К, с ЕГН:…, от гр. .. е наложена глоба в размер на 50лв.,
лишаване от право да управлява МПС за 1 месец
2. АНД № 45/2019 г. – съдия докладчик Десислава Петрова, 09:25 ч. 1
зала
Постъпила е жалба от К. Н. К. от гр. Ч. против наказателно
постановление № 19-0373-000049 от 13.03.2019 г., издадено от началника
на РУ към ОДМВР Смолян - РУ Чепеларе. За това, че на 26.01.2019 г. в
18:50 часа в гр. Ч. на ул. „…” Водач на лек автомобил - ЛЕНД РОВЕР
ДИСКАВАРИ с рег № …, който не е собственик и управлява МПС, във
връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за
4850 Чепеларе, ул. Беломорска № 48
тел./факс: 03051/21 27; 03051/32 83

задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. МПСто е собственост на ЕТ "…" гр. …, с което виновно е нарушил чл.638 ал. 3 от
КЗ. На лицето К.Н.К, ЕГН… от гр. … е наложена глоба в размер на 400 лв.
3. АНД № 65/2019 г. – съдия докладчик Десислава Петрова, 11:00 ч. 1
зала
Постъпила е жалба от ЕТ „….”, ЕИК…, с адрес: с. ... ул. „….” №…
срещу наказателно постановление № 21-0000768/25.04.2019 г. на
Директора на Дирекция „Инспекция по труда"-Смолян за това, че на
03.04.2019 г. в интервала от време 11:30 ч. до 12:30 ч. в обект на контрол:
Кафе - аперитив с павилион за закуски и тоалетна, находящ се в с. Х., ул.
„….." № …, общ. Ч., обл. С., стопанисван от ЕТ „….." с. Х. общ. Ч., обл. С.
и при проверката по документи на 08.04.2019 г. в офиса на Дирекция
„Инспекция по труда " гр. С., бул. „…." № …, ет. …, ст. … се установи, че
ЕТ „…." с. Х. общ. Ч., обл. С. с ЕИК/Булстат…, в качеството му на
работодател, е допуснал до работа на 03.04.2019 г. в горепосочения обект
около 11:45 часа М.Л.Г., с ЕГН …, предоставяща работна си сила като
обслужваща тоалетните помещения и издаваща касови бонове на
посетители й, без да е уредил отношенията по предоставянето на
работната й сила като трудови правоотношения чрез сключването на
трудов договор в писмена форма. В попълнената собствено ръчно
декларация по чл.402, ал.1, т.З от Кодекса на труда, М.Л. Г. с ЕГН …,
декларира че работи от 03.04.2019 г., като обслужващ тоалетна, в обект:
Тоалетна, с. Х., ул. „…" № …, с работно време от 07:00 ч. до 13:00 ч., без
сключен трудов договор и с уговорено трудово възнаграждение в размер
на 10 /десет/ лв. дневно. Нарушението е извършено на 03.04.2019 г. в
горепосочения обект в с. Х., община Ч., област С. и е констатирано по
документи на 08.04.2019 г. в Дирекция „Инспекция по труда" гр.
Смолян.
На ЕТ „...”, с. ..., ЕИК…, я качеството му на работодател е наложена
имуществена санкция в размер на 1 500 лв.

13.06.2019 г.
1. АНД № 39/2019 г. – съдия докладчик Десислава Петрова, 12:00 ч. 1
зала
Постъпила е жалба от „…” ЕООД, ЕИК…, предстявлявано от Н.М.Р.
срещу наказателно постановление № К-0045242 от 08.12.2017 г., издадено
от Т.Д.Д.-Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив,
Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище в
Пловдив на Комисията за защита на потребителите за това, че при
4850 Чепеларе, ул. Беломорска № 48
тел./факс: 03051/21 27; 03051/32 83

направената проверка на 16.02.2017г. в място за настаняване „…",
находящо се в к.к. П., е установено следното:
Предмет на извършената проверка е спазване изискванията на
Закона за туризма при предоставяне на туристически услуги.
По време на проверката туристическият обект е в работен режим. В
част от апартаментите има настанени туристи, а в други апартаменти се
настаняват туристи.
От регистъра на настанените туристи е видно, че „…" ЕООД
извършва хотелиерство в 49 /четиридесет и девет/ апартаменти и студиа.
Изискани са със съставения констативен протокол да бъдат
представени документи, удостоверяващи утвърдена категория на
апартаментите и студиата -удостоверения или временни удостоверения за
открита процедура по категоризиране на апартаментите и студиата.
Такива документи не са били представени. В тази връзка от страна
на Комисията за защита на потребителите /КЗП/ е направено запитване до
кмета на община Ч. за наличие или не на удостоверения за утвърдена
категория или временни удостоверения на посочените по-горе апартаменти
и студиа.
В получения отговор от община ... се посочва, че от предоставения
списък на апартаментите и студиата „…", к.к, …., са категоризирани 25
/двадесет и пет/ от тях, а некатегоризирани и без издадени временни
удостоверения за открита процедура по категоризиране са 24 /двадесет и
четири/.
Лицето, извършващо хотелиерство в апартаменти и студиа, в които
са били настанени туристи през периода 01.02.2017г.-16.02.2017г.,
предоставя туристически услуги в обекти, които не са категоризирани и за
тях няма издадени временни удостоверения за открита процедура по
категоризиране в нарушение на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма.
На „…" ЕООД, ЕИК:… е наложена глоба в размер на 3000 (три
хиляди) лева
18.06.2019 г.
1. АНД № 61/2019 г. – съдия докладчик Десислава Петрова, 10:00 ч. 1
зала
Постъпила е жалба от „…” ЕООД, представлявано от управителя
С.А.С., Със седалище и адрес на управление гр. …, ул. … № … против
наказателно постановление № 8/02.04.2019 г., издадено директора на
Областно пътно управление – Смолян, за това че на 03.10.2018 г. при
извършена проверка на републикански път III-864 Проглед - Пампорово
при км 1+100 - ляво, е открито рекламно съоръжение /РС/, собственост
на "…" ЕООД гр…., намиращо се в ограничителната строителна линия
на път III-864 Проглед - Пампорово при км 1+100 - ляво. РС попада в
ограничителната строителна линия на пътя, в която се въвежда
4850 Чепеларе, ул. Беломорска № 48
тел./факс: 03051/21 27; 03051/32 83

разрешителен режим, съгласно чл. 6 (1) от Закона за пътищата. За път
републикански път III-864 Проглед - Пампорово, ограничителната
строителна линия се разполага на 25 м, измерена хоризонтално и
вертикално на оста на пътя от ръба на платното за движение или
лентата за аварийно спиране.
При направена справка в регистрите, водени в ОПУ - Смолян за
издадени разрешения за специално ползване чрез експлоатация на
рекламни съоръжения се установи, че за това рекламно съоръжение е
било издадено Разрешение № 12/01.12.2004 г. за специално ползване на
пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение, като същото е
невалидно считано от 27.06.2017 г. поради изтекъл срок на действие.
Към датата на проверката няма подадено заявление и не е издадено
разрешение за експлоатация за това съоръжение, т.е. същото се
експлоатира без изискуемото разрешение за специално ползване на пътя
На „…” ООД от гр. ... е наложена имуществена санкция в размер на
3000.00 /три хиляди / лева.

19.06.2019 г.
1. АНД № 73/2019 г. – съдия докладчик Славка Кабасанова, 09:10 ч. 2
зала
Постъпила е жалба от И.С.С., ЕГН… от гр. …, ул. … № …, ет. …,
управител на „…” ЕООД, ЕИК…, със седалище и адрес на управление гр.
…, ул. … № …, ет. … против електронен фиш за налагане на глоба за
нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система
серия К № 1599766.
И.С.С. счита, че електронен фиш серия К № 1599766 е неправилен и
незаконосъобразен и следва да бъде отменен, поради нарушения както на
материалния закон, така и на процесуалните правила.
2. АНД № 72/2019 г. – съдия докладчик Славка Кабасанова, 10:00 ч. 2
зала
Постъпила е жалба от В.Г.И., ЕГН… живуща в село …, ул. … №…
срещу наказателно постановление №1697/2018 г. от 15.03.2019 г. на
Министерство на финансите, Агенция Митници, Териториално поделение
„Тракийска” - гр. Пловдив за това, че на 28.09.2018 г. държи на втори
жилищен етаж в частен дом намиращ се в с…., общ…., обл….,
ул.„…"№…, акцизна стока общо 30,000 литра дестилатен етилов
алкохол, неденатуриран, с установено действително алкохолно
съдържание по обем 44.8% VOL, без данъчен документ по ЗАДС или
фактура,
или
митническа
декларация
или
придружителен
административен доцент/електронен административен документ или
4850 Чепеларе, ул. Беломорска № 48
тел./факс: 03051/21 27; 03051/32 83

документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи,
или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или
обезпечаването на акциза.
На В.Г.И., ЕГН… живуща в село …, ул. … №… е наложено
административно наказание глоба в размер на 1000,00 лв.

20.06.2019 г.
1. АНД № 71/2019 г. – съдия докладчик Десислава Петрова, 09:15 ч. 1
зала
Постъпила е жалба от К.К.В., ЕГН… от с. …, общ. …, ул. … № …,
ет. …, против наказателно постановление № 19-0373-000085, издадено на
16.04.2019г. от Началника на РУ Чепеларе при ОД на МВР Смолян на
31.07.2018 г. около 10:254. в гр… на улица"Васил Дечев" срещу дом № 85 с
посока на движение от центъра на град Чепеларе към к.к. Пампорово, като
водач на товарен автомобил, марка "Ваз 2329900" с рег.№ …, е извършил
нарушение като е управлявал МПС, което е с прекратена регистрация на
29.06.2018г, поради липса на сключена задължителна застраховка "Гражданска
отговорност" на автомобилистите. За допуснатото нарушение е съставен АУАН
серия д № 528285/30.10.2018г. по описа на РУ-Девин на основание чл.5 ал.з т.2
от ЗДвП, при което е била образувана преписка в РП-Чепеларе по преписка №
252р-16521/2018г. по описа на РУ-Девин, започната по преписка по АНД №
440 / 2018г. на РУ-Девин.
НА К.К.В, ЕГН… от с. …, общ. …, ул. … № …, ет. …, е наложена
глоба в размер на 200,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6
месеца.
25.06.2019 г.

1. АНД № 59/2019 г. – съдия докладчик Десислава Петрова, 10:00 ч. 1
зала
Постъпила е жалба от П.С.Г., ЕГН … от гр. …, обл. …, ул. …, № …
против електронен фиш, серия К № 1923343 издаден от ОД на МВР гр.
Смолян.
П.С.Г. моли да бъде отменен електронен фиш серия К № 1923343
издаден от ОД на МВР гр. Смолян като незаконосъобразен и неправилен.
2. НЧХД № 74/2019 г. – съдия докладчик Десислава Петрова, 10:15 ч. 1
зала
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Постъпила е тъжба от В.З.Ш. ЕГН… от гр. …, ул. …, № … против
В.М.Б. от гр. …, ул. … № … с искане В.М.Б. да бъде признат за виновен за
това, че на посочената в обстоятелствената част на тъжбата, а именно 15.05.2019 г. около 21:30 ч. е извършил престъпление по чл. 130, ал. 1 от
НК и му бъде наложено справедливо наказание. Предявява също така за
съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск с искане
В.М.Б. да бъде осъден да заплати сумата от 8 000 лв. за претърпените
неимуществени вреди за нанесени леки телесни повреди с разстройство на
здравето. В.М.Б. да бъде осъден на заплати направените по делото съдебни
и деловодни разноски.
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