
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РАЙОНЕН СЪД – ЧЕПЕЛАРЕ   

 
ПРЕССЛУЖБА 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ 
 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ РАЙОНЕН СЪД ГР. ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 

ПЕРИОДА 
от 01.08.2020г. до 31.08.2020г. 

 
 

04.08.2020 г. 
 

 
1.АНД № 54/2020г.-докладчик Славка Кабасанова, 10:30 часа, 2 зала 
  
 Постъпила е жалба от С.К.М., ЕГН … с адрес на гр.П., ул. …, № … 
законен представител на фирма „……” ЕООД против Електронен фиш Серия 
К № 3097345, издаден от ОДМВР Смолян, затова че на  11.10.2019 г.   в 12:41 
часа в   с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян на път П-86 км. 58+500 с 
посока на движение от град Пловдив към град Чепеларе е извършено 
нарушение за скорост с МПС…..вид ….регистрационен номер   ….,  
Нарушението е установено с АТСС АRН САМ S1 и заснето с автоматизирано 
техническо средство №   11743с5, а именно,  че при  разрешена стойност на 
скоростта 50 кm/h е установена стойност на скоростта 74 кm/h, т.е. 
превишената стойност на скоростта е 24 кm/h. Така за извършеното 
нарушение на член 21 , алинея 1 от ЗДвП и на основание член 189, алинея 4, 
във връзка с член 182 , алинея 1 , точка 3 от ЗДвП, е наложена глоба 100.00 
лева. 
 

05.08.2020 г. 
 
1.АНД № 161/2019г.-докладчик Славка Кабасанова, 09:00 часа, 2 зала 
 
Постъпила е жалба от Я.Ц.З., ЕГН … от гр.С., ж.к….., № … против НП №№ 
19-0373-000254/11.11.2019 г., издадено от началника на РУ към ОДМВР 
Смолян, РУ Чепеларе, с което за нарушение на чл.137А ал. 1 от ЗДвП, на 
основание чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП е наложена „Глоба” в размер на 50лв., 
за това, че на 29.10.2019 г. в 12:09 часа в община ЧЕПЕЛАРЕ на път ВТОРИ 
КЛАС № 86 като Водач на товарен автомобил - ДАЧИЯ САНДЕРО с рег № 
…,  собственост на"… АД" гр. С. допуска следното нарушение: Водача 
управлява автомобила без да използва обезопасителния колан, с който е 
оборудвано МПС, когато той е в движение и е от категория N1.  
 

2.НОХД № 58/2020г.- докладчик Славка Кабасанова,09:15часа, 2 зала 



 
 Районна прокуратура Смолян внася обвинителен акт по преписка вх.№ 
1490/2019г. по описа на РП-Смолян и досъдебно производство № 114/2019г. 
по описа на РУ-Чепеларе срещу С. С. К., с ЕГН: ….., от гр.Ч. за престъпление 
по чл.216, ал.1 от НК за това, че за времето от 13,30ч. на 31.08.2019 г. до 
09,00ч. на 01.09.2019 г., в гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл.Смолянска, на 
ул.“……“, пред блок „…..“, срещу вход „…“, противозаконно е повредил 
чужда движима вещ – товарен автомобил „…..“, с рег.№ ……, както следва : 
надраскани са лява предна и задна врата, дясна предна и задна врата, ляво 
странично огледало, четирите калника, преден капак над двигател, заден 
капак на багажник, задна броня, заден десен стоп, преден ляв фар, всичко на 
обща стойност 3254,80 лева, управляван от М.М.А. от гр.С., собственост на 
„…..“ЕООД-гр.София, с ЕИК: ….., с представител И.Б.И. от гр.София - 
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.216, ал.1 от НК, Пр.№…………..……..  
Ето защо и на основание чл.247 във вр. с чл.242, ал.1, предлож. последно от 
НПК РП-Смолян, ТО-Чепеларе, внася настоящия обвинителен акт, ведно с 
досъдебно производство № 114/2019г. по описа на РУ-гр.Чепеларе за 
разглеждане в Районен съд-гр.Чепеларе. 
 

11.08.2020 г. 
 

1.АНД № 91/2020г.-докладчик Славка Кабасанова, 09:00 часа, 2 зала 
 
Постъпила е жалба от Р...ЕООД седалище и адрес на управление гр.Ч., ул….., 
№ … против НП №513094-F535561/20.05.2020г., издадено от Началник отдел 
„Оперативни дейности” Пловдив в ЦУ на НАП, по повод направена на 
13.01.2020г. проверка в обекта на дружеството е установено нарушение на 
чл.27 ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 на МФ, във връзка с чл. 118 ал.4 т.1 от 
ЗДДС е наложена глоба в размер на 500,00 лева.  
 
2.АНД № 79/2020г.-докладчик Славка Кабасанова, 10:00 часа, 2 зала 
 
 Постъпила е жалба от Р.К.К., ЕГН … с адрес гр.П. ул…..№….. против 
електронен фиш Серия К № 1966508, издаден от ОДМВР Смолян, чрез РУ 
Чепеларе, с който за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189 
ал.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лв. (петдесет лева), за това, че 
на 30.12.2017г. в 17:02 ч. на път II-86-81+600 км., бензиностанция …..посока 
на движение от гр. Пловдив към гр. Смолян, с лек автомобил….рег.№…., при 
максимално допустима стойност на скоростта 40 km/h с ATC ARH CAM S1 е 
установено нарушение, като с автоматизирано техническо средство №   ТFR1-
М №617 е заснета установена стойност на скоростта 53 km/h. 
 
3.АНД № 93/2020г.-докладчик Славка Кабасанова, 10:10 часа, 2 зала 
 
Постъпила е жалба от С.А.Х. с адрес гр.Ч., ул ….., № … против НП № 032 
/24.06.2020г., издадено от Директора на ОБДХ Смолян, затова че на 



29.05.2020г. в животновъден обект в гр. Ч, ул.….№..отглежда един брой теле, 
което: 1. не е идентифицирано 2. за раждането му не е уведомен в 
законоустановения срок ветеринарния лекар. Установено нарушение на : 1) 
чл. 139 ал.1 т.1 2) чл. 132 ал.1 т.7 от Закона за ветеринаромедицинската 
дейност за което е наложена глоба: по 1)-300,00 лева, по 2) – 200,00 лева.  
 
4.АНД № 95/2020г.-докладчик Славка Кабасанова, 10:40 часа, 2 зала 
 
     Постъпила е жалба от Н.С.Д. ЕГН … с адрес гр.Ч. против НП №  42-Ч/ 
22.06.2020 г., издадено от ОДМВР Смолян, с което за нарушение на чл.209а, 
ал.1 във вр. с чл. 63 ал.1 от Закона за здравето е наложена глоба в размер на 
300 лв. (триста лева), за това, че на 14.04.2020г. около 09:20ч. в в гр.Ч. лицето 
е установено на открито обществено място, ул. …., без да има поставена 
защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, или друго 
средство, покриващо носа и устата, с което е нарушил въведената в т.9 от 
заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, 
противоепидемична мярка по чл.63 ал.1 от Закона за здравето. 

 
14.08.2020 г. 

 
1.НОХД № 97/2020г.-докладчик Славка Кабасанова,10:00 часа, 2 зала 
 
 РП Смолян, ТО Чепеларе внася Обвинителен акт срещу Б.В.Г., ЕГН…., 
адрес с.Д община Б., обл. С. затова, че на 26.05.2020г. около 21:55ч. в гр. Ч. на 
ул. ….пред хранителен магазин, в посока на движение от главен път към тото-
пункт, е управлявал лек автомобил ….с рег.№…с концентрация на алкохол в 
кръвта си над 1,2 на хиляда а именно 1,62 на хиляда, установено по 
надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7410 – извършено 
престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК. 
 

24.08.2020 г. 
 
1.АНД № 69/2020г.-докладчик Славка Кабасанова, 11:00 часа, 2 зала 
 
 Постъпила е жалба от И.И.К., ЕГН … с адрес на гр.Ч., ул. …, 
№…..против НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-0000194 , издадено 
РД "АА" - Пловдив, затова че на  на 09.03.2020 г. около 16.50 часа на главен 
път II-86 км 84+100, разклона на Пампорово - с. Проглед, водачът управлява 
автобус …. … с рег. № ….. от категория ….., собственост на "….." АД, като 
извършва превоз за собствена сметка, ясно обозначен с табела "превоз за 
собствена сметка" от Чепеларе за Пампорово и извършва следното 
нарушение: 1. В момента на проверката водачът е без трудов договор или 
извлечение от него. Изследвани са обстоятелствата и са преценени 
възможностите за приложение на чл. 28 от Закона за административни 
нарушения и наказания, в резултат на което не са установени налични 
предпоставки за това. С което виновно е нарушил: Чл. 17,т. 3, буква "а 



Наредба №Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ поради което и на основание на чл. 53 
от ЗАНН му е наложена глоба  2000.0 лв./две хиляди лв/ . 
 

27.08.2020 г. 
 
1.АНД № 49/2020г.-докладчик Славка Кабасанова, 09:30 часа, 2 зала 
 
 Постъпила е жалба от „…” ООД ЕИК/БУЛСТА…., със седалище и адрес 
на управление: гр. С., ул. „……" №…., общ С., представлявано от Ч. Д.С. и 
Д.Г.Ш., заедно и поотделно против Наказателно постановление №022 , 
издадено от от ОДБХ гр.Смолян, за това, че: на 06.04.2020 г. в с. О., общ. 
Чепеларе при извършена физическа проверка по сигнал до ОДБХ Смолян с вх. 
№ 1528/06.04.2020 г., от кметския наместник на с. О. е установено свободно 
да се разхождат в урбанизираната част на селото 6 броя крави и едно теле. 
Ушните номера на пет от кравите са: 1. ВG 36011443; 2. ВG 36019188; 3. ВG 
36019196; 4. ВG 360019176; 5. ВG 3609224. Телето е без ушен номер, една от 
кравите е избягала и ушния номер не е прочетен. Посочените 5 броя животни 
с ушни марки са пуснати извън животновъдния обект без придружител 
/собственик или гледач/ и не се намират в ограденото пасище. 
Документалната проверка установи, че 5 от посочените животни са 
собственост на фирма „……" ООД гр. С. с местодомуване в ЖО …. и …… в с. 
М.. Нарушени са разпоредбите на чл. 139, ал.1 т. 3а от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, предвид което и на основание чл.420а, 
ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във 
връзка с чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания, във 
връзка с чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания, е 
наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева/ 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЛА ПРЕСТОЯТ 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. 


