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16 април - 
Ден на българската Конституция 

Шестокласници от 
ОУ“Антим Първи“ - Бал-
чик посетиха Районния 
съд в града по време на 
инициативата „Ден на 
отворените врати“. Де-
цата се срещнаха с двама 
магистрати, разглеждащи 
наказателни дела. Съди-
ите Даниела Игнатова и 
Галин Георгиев говориха 
пред учениците за струк-
турата и функциите на 
съдебната власт, за дела-
та, които се разглеждат в 
Районния съд и за ролята 
на прокурора в съдебното 
производство.  В разговор 
с магистратите ученици-
те проявиха интерес към 
делата, свързани с нару-
шения на Закона за дви-
жение по пътищата.  
Шестокласниците имаха 
възможност да разгледат 
отделните служби и де-
ловодства в съда, бюрото 
за съдимост, както и спе-

циално адаптираната зала 
за щадящо изслушване на 
деца.
Посещението на възпита-

ниците на училище „Ан-
тим I“ Балчик в съдебната 
палата беше осъществено 
със съдействието на тех-

ния преподавател Велич-
ка Кирова и секретаря 
на МКБППМН Любомир 
Лефтеров.
Районен съд - Балчик ще 
продължи работата си с 
учениците, с цел пови-
шаване на правната кул-
тура на подрастващите. 
До края на месец април 
ще бъде изнесена лек-
ция пред ученици от гор-
ния курс на СУ „Христо 
Ботев“, която е част от 
планираните дейности 
по образователната про-
грама „Съдебната власт 
- информиран избор и 
гражданско доверие. От-
ворени съдилища и про-
куратури”.
Междувременно в съда се 
подготвя симулативно ме-
диационно производство 
по приказката „Червената 
шапчица“, в което ще се 
включат деца от трети и 
четвърти клас. 

На многото въпроси на ученици от различни училища в град добрич отго-
нориха съдии

Ученици „осъдиха“ 
Хитър Петър и Община Добрич

 в два симулативни процеса

Ученици „осъдиха“ Хитър 
Петър и община Добрич в 
два симулативни процеса, 
представени в Деня на от-
ворените врати в Районен 
съд - Добрич. 
Хитър Петър, който беше 
подсъдим в наказателно 
дело за кражба, получи ус-
ловно наказание „лишава-
не от свобода” за срок от 3 
месеца с 3-годишен изпита-
телен срок. Присъдата беше 
постановена от ученици от 
V до VІІ клас в СУ„Любен 
Каравелов“. Съдебният със-
тав призна Хитър Петър 
за виновен, но му опреде-
ли наказание в минимален 
размер, след като прецени, 
че кражбата е маловажен 
случай, предвид малката 
стойност на откраднатото. 
От доказателствата по де-
лото става ясно, че подсъ-
димият е задигнал варена 
патица от къщата на семей-
ство, което го било при-
ютило за една нощ в дома 
си. Стопанката разбрала 
за кражбата на сутринта, 
след като гостът си тръг-
нал. Жената установила, че 
от тенджерата, която била 
оставена в шкаф в стаята, в 
която настанили Хитър Пе-
тър, липсва патицата, която 
тя била сготвила предния 
ден, но след пристигането 
на госта – скрила. Вечерта 
сервирала хляб, лук и сла-
нина, с намерението супата 
от патица да изядат  двама-
та с мъжа си, след като гос-
тът си тръгне. Хитър Петър 
обаче усетил миризмата 
на варена патица, открил 
тенджерата, излапал поло-
вината месо, а  другата по-
ловина скрил в торбата си.
Ученическият съдебен със-
тав реши, че  подсъдимият 

трябва да плати и обезще-
тение от 40лв. на пострада-
лата стопанка, на колкото 
е била оценена патицата, 
както и 100 лв. обезщетение 
за претърпяното от жената 
безпокойство.
В Районен съд - Добрич 
беше разигран и друг си-
мулативен процес, в който 
ученици от горния курс 
на училище „Любен Ка-
равелов“ пресъздадоха 
гражданско дело, образу-
вано по иск срещу община 
Добрич от бащата на дете, 
ухапано от улично куче. 
Общината беше осъдена да 
плати обезщетение от 2000 
лева за причинените на по-
страдалото момче болки 
и страдания от ухапване-
то. Учениците прецениха, 
че в случая е било налице 
противоправно поведение, 
изразяващо се в бездейст-
вие от страна на общински 
служители по предприема-
не на необходимите мерки 
за предотвратяване на аг-
ресивно поведение на без-
стопанствени кучета към 
хората. 
В Деня на отворени вра-
ти в Районен съд - Добрич 
гостуваха и ученици от 
Езикова гимназия „Гео 
Милев“, които бяха запоз-
нати с работата на отдел-
ните служби, деловодства 
и регистратурата на съда. В 
съдебната палата беше под-
редена и изложба с учени-
чески творби, участвали в 
конкурс за рисунка на тема 
„Правосъдие“. 
В рамките на инициативата 
беше проведена викторина 
с участието на отбори от 
две добрички училища - 
Професионална гимназия 
по туризъм „П. Яворов“ и 

СОУ „Любен Каравелов“, 
които бяха партньори на 
Районния съд в тазгодиш-
ното издание на образова-
телната програма „Съдеб-
ната власт - информиран 
избор и гражданско дове-
рие. Отворени съдилища и 
прокуратури”.
Денят на отворени врати 
в Районен съд - Добрич по 
традиция беше посветен на 
Деня на българската Кон-
ституция - 16 април. Ини-
циативата беше открита от 
председателя на съда Анна 
Великова. 
„Приетата на днешната 
дата през 1879г. първа бъл-
гарска Конституция е една 
от най-демократичните за 
своето време. Съобразена 
е с европейските стандар-
ти и поставя началото на 
съвременната българска 
държавност. Тя утвържда-
ва принципа за разделение 
на властите и равенството 
пред законите“, подчерта 
в приветствието си съдия 
Великова.
„Днес е Денят на Консти-
туцията и професионален 
празник на българските съ-
дии и съдебни служители. 
На този ден ние почитаме 
демократичните идеи и ро-
долюбието на създателите 
на българската държав-
ност, изразяваме гордостта 
си от приноса на българ-
ските юристи за утвържда-
ване на конституциона-
лизма и правовия ред“, 
продължи съдия Великова. 
Тя подчерта, че всички съ-
дии и служители в Районен 
съд - Добрич работят за 
утвърждаването на страна-
та ни като демократична и 
правова държава в духа на 
европейските традиции.

Сн.3470  Ден на отворените врати бе организиран и в Окръжен съд До-
брич. На снимката, на първи ред: съдия Цонко Иванов, зам.-председател на 
РС Балчик и съдия Ивелина Велчева, председател на РС Балчик. 

Шестокласници посетиха Районен съд - 
Балчик в Деня на отворените врати

В Деня на отворените врати в Районен съд Балчик децата - посетители 
бяха посрещнати от прокурор Красимир Димитров, съдиите Даниела Игна-
това и Галин Георгиев. 

Деца от VI клас на ОУ „Антим I“ Балчик с кл.р-л г-жа В.Кирова, посети-
ха Районен съд Балчик. 

90 жалби против действия на съдебни 
изпълнители са постъпили 

в Окръжен съд - Добрич за една година
90 дела по жалби против 
действия на съдебни из-
пълнители са образувани 
в Окръжен съд - Добрич 
през 2017г., сочат данни-
те от годишния отчет на 
институцията. Броят им 
е почти идентичен спря-
мо предходната година и 
по-висок в сравнение с 
2015г., когато са били 81.
С изключение на едно, 
всички постъпили за раз-
глеждане дела от този 
вид са приключили още 
същата година, като в 33 
случая действията на съ-
дебните изпълнители са 
счетени за законосъобраз-
ни и потвърдени от съда, 
а в 18 - отменени или из-
менени. Останалите 38 
производства, образувани 
по този ред през миналата 
година, са били прекрате-
ни. 
Действията на съдебните 
изпълнители се обжал-
ват както от длъжниците 
по изпълнителни дела, 
така и от взискателите, 
коментира председателят 
на Окръжния съд Галатея 
Ханджиева. По съдебен 
път се оспорват оценките 
на изнесени на публична 

продан недвижими имо-
ти, разпределението на 
събраните по изпълнител-
ните дела суми, постано-
вленията за възлагане на 
недвижими имоти, пре-
кратяването и спирането 
на принудителното произ-
водство, отказите за при-
ключване, постановления 
за разноски - неправилно 
изчислени такси и раз-
носки за изпълнението. В 
съда постъпват и жалби 
от длъжници, които смя-
тат, че предприетите от 
съдебните изпълнители 
действия за принудително 

изпълнение на вземания-
та са били насочени върху 
несеквестируемо /непод-
лежащо на принудително 
изпълнение/ имущество 
- доходи, имоти или вещи. 
 „Всеки случай е 
различен и съдът отхвър-
ля или уважава жалбата 
срещу действията на съ-
дебни изпълнители въз 
основа на конкретните 
данни по делото“, отбеля-
за Ханджиева. Тя поясни, 
че жалбите се оставят без 
разглеждане, когато са 
процесуално недопусти-
ми.

„В закона е казано коя от 
страните в изпълнител-
ния процес кои дейст-
вия може да обжалва. Не 
всичко, което извършват 
съдебните изпълнители, 
може да бъде обжалва-
но и не всеки може да 
обжалва“, обясни съдия 
Ханджиева, като допъл-
ни, че с последните про-
мените в ГПК обхватът на 
подлежащите на обжалва-
не действия на съдебните 
изпълнители е разширен, 
но отново не всяко тяхно 
действие подлежи на об-
жалване.


