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Окръжният съд в Добрич допусна предаване на 
български гражданин на полските съдебни власти

Състав на Окръжния съд 
в Добрич допусна пре-
даването на български 
гражданин в Полша с цел 
провеждане на наказа-
телно преследване срещу 
него. 53-годишният мъж 
е бил обявен за междуна-
родно издирване с Евро-
пейска заповед за арест, 
издадена от Окръжния 
съд в полския град Гдан-
ск. Полските власти са 
посочили, че български-
ят гражданин се издирва 
във връзка с разследване 
за склоняване на други 
лица към проституция с 
цел получаване на финан-

сова печалба и облаги от 
това, както и за трафик 
на хора. За визираните 
в Европейската заповед 
за арест престъпления, 
полското законодателство 
предвижда наказание  ли-
шаване от свобода за срок 
до 15 години. 
 Пред Окръжния съд в 
Добрич мъжът даде съ-
гласие доброволно да 
бъде предаден на полски-
те власти за провеждане 
на наказателно производ-
ство срещу него. Той де-
кларира, че не се отказва 
от принципа на особе-
ността, което означава, 

че в Полша не може да 
бъде разследван и съден 
за друго престъпление, 
освен за посочените в 
Европейската заповед за 
арест. Полските власти са 
предоставили и гаранции, 
че след изслушването на 
53-годишния мъж той ще 
бъде върнат в България за 
изтърпяване на евентуал-
но постановено от полски 
съд наказание лишаване 
от свобода или мярка за-
държане под стража.
 Европейската заповед за 
арест, засягаща българ-
ския гражданин, е била 
издадена на 26 ноември 

2019 година. На 18 декем-
ври същата година той е 
бил установен и задържан 
в Районното управление 
на полицията в Балчик, а 
от 20 декември е с мярка 
за неотклонение задържа-
не под стража.  Д н е с 
съдебният състав потвър-
ди наложената му мярка 
и разпореди задържаният 
да бъде приведен в За-
твора - Варна до факти-
ческото му предаване на 
полската държава.
 Постановеното от Ок-
ръжния съд решение е 
окончателно и не подле-
жи на обжалване.

Изтича мандатът на съдебните заседатели в 
районните съдилища в Добрички съдебен район, 

липсват достатъчно нови кандидати 
Има недостиг на кандида-
ти за съдебни заседатели 
за районните съдилища в 
съдебния район на Окръ-
жен съд - Добрич. Ман-
датът на  досегашните 
заседатели изтича в нача-
лото на идната година. За 
мандат 2020 - 2024  годи-
на петте районни съдили-
ща в региона се нуждаят 
от общо 170 съдебни за-
седатели, а постъпилите 
към момента кандидатури 
са само 79. Липсата на 
достатъчно кандидати за 
съдебни заседатели е се-
риозен проблем, тъй като 
може да доведе до невъз-
можност за разглеждане 
на наказателни дела или 
до забавянето им.
 Най-големият районен 
съд в областта, чийто 
съдебен район обхваща 
общините Добрич, До-
бричка и Крушари, се 
нуждае от 80 заседатели. 
За попълване на бройката 
общинските съвети в три-
те общини е трябвало да 
излъчат съответно 53-ма, 
20 и 7 кандидати. Пред-
ложените към момента 

кандидатури от Добрич 
са 25, двойно по-малко от 
необходимите. От община 
Добричка са излъчени 8 
кандидати, за които обаче 
не са представени всич-
ки изискуеми документи. 
Общинският съвет в Кру-
шари е уведомил, че няма 
да предложи кандидати за 
съдебни заседатели пора-
ди липса на желаещи.
 Към момента не е постъ-
пила нито една кандида-
тура за съдебен заседател 
в Районен съд - Каварна, 
при положение, че инсти-
туцията се нуждае от 25 
заседатели - 17 от община 
Каварна и 8 от Шабла.
 За Районен съд - Балчик 
са необходими 20 заседа-
тели, а кандидатите са 15. 
В Районния съд в Генерал 
Тошево съотношението е 
25 към 19.
 Процедурата по избор е 
приключила само за Ра-
йонен съд - Тервел, който 
е приел да работи с 12 за-
седатели, при утвърдена 
необходима бройка от 20 
души. Във всички остана-
ли общини в региона на-

бирането на кандидати за 
заседатели продължава.
 Съдебните заседатели 
участват в първоинстан-
ционни наказателни дела 
и имат еднакви права и 
задължения със съдиите. 
Те трябва да са на възраст 
от 21 до 68 години, да не 
са осъждани за умишлено 
престъпление и да имат 
завършено най-малко 
средно образование. За 
заседатели могат да бъдат 
избирани граждани, кои-
то имат настоящ адрес в 
общината, която попада в 
рамките на съдебния ра-
йон на съда, за който кан-
дидатстват. Избират се за 
срок от 4 години и нямат 
право на повече от два по-
следователни мандата.
 Ръководството на Ок-
ръжния съд в Добрич 
призовава гражданите да 
се възползват от възмож-
ността, която законът им 
дава, за участие в право-
раздавателната дейност. 
Едновременно с това се 
напомня на Общинските 
съвети да изпълнят вме-
неното им законово за-

дължение, като положат 
повече усилия за набира-
не на кандидати за съдеб-
ни заседатели.
 Съгласно законовите 
разпоредби съдебните 
заседатели за районните 
съдилища се избират от 
общото събрание на съ-
ответния Окръжен съд, 
което преди това опре-
деля и броя на необходи-
мите за всяко съдилище 
заседатели. Общинските 
съвети по места имат за-
дължението да проведат 
процедурата за подбор на 
кандидати. 
 Недостиг на кандидати за 
съдебни заседатели има 
почти в цялата страна. В 
тази връзка в началото на 
декември Съдийската ко-
легия на Висшия съдебен 
съвет изрази становище, 
че е необходима спешна 
законодателна промяна, 
която да предвиди въз-
можността за удължаване 
на мандата на настоящи-
те съдебни заседатели до 
избора и встъпването на 
нови заседатели в съди-
лищата.

Глоба от 85 евро трябва да плати 
българин, шофирал с превишена скорост 

в Германия
Окръжният съд в До-
брич призна финансова 
санкция, наложена на 
български гражданин в 
Германия заради шофи-
ране с превишена ско-
рост. 21-годишният мъж 
е бил глобен за това, че на 
11 ноември 2018г., като 
водач на лек автомобил 
с добричка регистрация, 
движейки се по федерал-
на автомагистрала в по-
сока гр.Кобленц, е преви-
шил с 23 километра в час 
максимално допустимата 
скорост извън населени 
места. Мъжът шофирал 
със 153км/час, при мак-

симално разрешени 130 
км/час.
 Заради извършеното 
правонарушение герман-
ските власти са постано-
вили българинът да плати 
общо 113.50 евро - глоба 
от 85 евро и 28.50 евро 
за направените по адми-
нистративното производ-
ство разходи. Решението 
за финансовата санкция е 
влязло в сила на 26 януа-
ри 2019 година.
 Съдебното производ-
ството в Окръжния съд 
бе образувано по постъ-
пило Удостоверение за 
прилагането на принципа 

на взаимно признаване 
на финансовите санкции, 
наложени в държави - 
членки на Европейския 
съюз, издадено от феде-
рална служба „Правосъ-
дие”, Германия.
 Съдебният състав пре-
цени, че не са налице ос-
нования за отказ от при-
знаване и изпълнение на 
санкцията и мъжът след-
ва да плати  221.98 лв., 
равностойни на 113.50 
евро.
 Постановеният съдебен 
акт подлежи на обжалва-
не пред Апелативен съд 
- Варна в 7-дневен срок.

В Районен съд - Добрич започна 
административно наказателно дело за 

изградено в нарушение на Закона за 
водите съоръжение за водоползване от 

река Батовска
В Районния съд в Добрич 
започна административно 
наказателно дело, обра-
зувано по постановление 
на Районна прокурату-
ра - Добрич, с което е 
направено предложение 
за освобождаване от на-
казателна отговорност с 
налагане на администра-
тивно наказание на Т.Г. 
- временно отстранения 
от длъжност изпълни-
телен директор на „ВиК 
Добрич“АД.
 Той е обвинен за това, 
че от 10 до 14 февруари 
2019г. в с.Батово, обл.
Добрич, в района на Пом-
пена станция Батово 2, в 
качеството си на изпълни-
телен директор на „Водо-
снабдяване и канализация 

Добрич“АД, чрез посред-
ственото извършителство 
на трети лица - работници 
и служители във фирмата, 
в нарушение на разпоред-
би от Закона за водите, е 
изградил съоръжение за 
водоползване от река Ба-
товска. Изграден бил зем-
нонасипен бараж /бент/ за 
водохващане на водата от 
притока на р. Батовска и 
отвеждането й по изгра-
ден гравитачен водопро-
вод от ПВЦ тръби с обща 
дължина 172 м. до черпа-
телния водоем.
 Във внесеното поста-
новление се цитира за-
ключението на изготвена 
в хода на досъдебното 
производство експертиза, 
според което предназна-

чението на изграденото 
съоръжение било водо-
вземане от повърхностни 
води за питейно-битово 
водоснабдяване, с цел 
икономия на електрое-
нергия при експлоатаци-
ята на помпена станция 
„Батово-2“. След като 
изслуша становищата на 
страните, при съвеща-
нието си съдът намери, 
че обстоятелствата по 
делото не са достатъчно 
изяснени, поради което 
определи съдебното след-
ствие да бъде възобнове-
но.  Следващото съдебно 
заседание е насрочено за 
17 февруари 2020 г., от 
10.30 часа, за когато са 
призовани за разпит три-
ма свидетели.

Французин блудствал с деца
Първи братовчедки – 
деца на трима братя, са 
трите момичета, с които 
е извършил блудствени 
действия 63-годишният 
французин Ерик Ж., на-
учи Про Нюз Добрич от 
отлично информирани 
източници. Според тях 
децата живеят в балчиш-
кото село Кремена, а пе-
дофилът – в Царичино, 
където е извършено и 

престъплението.
Както вече съобщихме, 
две от жертвите на фран-
цузина са на 11 години, 
а третата – на 10. Блуд-
ствените действия са осъ-
ществени в периода от 
24 декември 2019 г. до 9 
януари т. г.
Според информирани 
децата са в добро състоя-
ние. Те живеели в бедни 
и многодетни семейства 

– с по около 7-12 деца. 
Родителите им по прин-
цип били безработни, 
хващали се от време на 
време на работа на част-
но. Децата посещавали 
училище.
Запознати казаха, че 
французинът, който е 
пенсионер, живеел в Ца-
ричино под наем. Той 
не контактувал много с 
местните хора.

Открити наркотици в Соколово
На 30 декември от слу-
жители на РУ Балчик е 
спрян за проверка водач 
на лек автомобил в село 
Соколово. При извърше-

ната проверка с техниче-
ско средство е установена 
употреба на наркотични 
вещества – канабис и 
метаамфетамин.  Лицето 

отказва даване на биоло-
гични проби и е задържа-
но за 24 часа. 
Образувано е бързо про-
изводство. 

58-годишен загива на пътя
На 20 декември, около 
18:10 часа е получено 
съобщение за възник-
нало ПТП на изхода на 
град Добрич посока град 
Балчик. На място е уста-

новено, че лек автомобил 
„Дайхатсу” с добричка 
регистрация блъска вне-
запно навлезлия на път-
ното платно пешеходец 
на 58-години от град Бал-

чик. 
Вследствие на инциден-
та, мъжът почива на мяс-
то. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Кражба на моторен трион
На 17 декември, около 
16:50 часа е получено 
съобщение за извършена 
кражба  на моторен трион 
от частен двор на терито-
рията на с. Сенокос, обл. 

Добрич. От проведените 
ОИМ и ПСД е установен 
извършителя на деяние-
то. С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е за-
държан 24-годишен мъж 

от същото село. Вещта 
обект на посегателството 
е иззета по надлежния 
ред. По случая е образу-
вано бързо полицейско 
производство.

Криминално проявен с 
наркотик

На 8 януари, около 13:45 
часа в град Балчик е из-
вършена проверка на 
криминално проявен 
22-годишен мъж. В хода 
на проверката е установе-

но бяло вещество с тегло 
0,3 грама, реагиращо на 
амфетмаин. Задържан за 
24 часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.

Нелегално производство 
на цигари

На 8 януари служители 
на РУ МВР Албена из-
вършват проверка на два 
частни имота, находя-
щи се на територията на 
с. Оброчище. В хода на 

проверката са установени 
общо 1 кг нарязан тютюн 
и 22 броя къса цигари, 
без акцизен бандерол. По 
случаите се извъшва про-
верка.

Мотопед без табела в 
Балчик

На 9 януари, около 13:30 
часа в град Балчик е 
спрян за проверка мото-
пед, без регистрационна 
табела, управляван от 
32-годишен мъж, извес-
тен на МВР. При послед-
валата проверка на водача 

на МПС за употреба на 
наркотични и упойващи 
вещества, тестът отчита 
наличието на метаамфе-
тамин. Задържан за 24 
часа. По случая е обра-
зувано бързо полицейско 
производство.

В Кранево – добричлия с 
наркотици

На 9 януари, около 12:00 
часа  в с. Кранево, обл. 
Добрич е извършена про-
верка на 38-годишен мъж 
от град Добрич. В хода на 
проверката е установена 
суха тревна маса с тегло 
0,6 грама, реагираща на 

канабис и бяло прахоо-
бразно вещество с тегло 
0,3 грама, реагиращо на 
амфетамин. Задържан за 
24 часа. 
По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

Кражба в 
с. Българево
На 7 януари, около 09:50 
часа е получено съобще-
ние за извършена кражба 
на 20 броя дървени греди 
от стопански имот нахо-
дящ се в землището на с. 
Българево, обл. Добрич. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.

Кражба в 
с. Храброво

На 7 януари, около 09:45 
часа е получено съобщение 
за извършена взломна краж-
ба на два броя ръчни ин-
струменти от частен имот, 
находящ се на територията 
на с. Храброво, обл. До-
брич. По случая е образува-
но досъдебно производство.

Откраднато 
Ауди

На 3 януари, около 19:30 
часа е получено съобще-
ние за противозаконно от-
нет лек автомобил „Ауди” 
с немска регистрация, 
паркиран в централната 
част на град Балчик. По 
случая е образувано до-
съдебно производство.

Кражба на 
моторна коса
На 8 януари, около 13:00 
часа е получено съобще-
ние за извършена краж-
ба на моторна коса от 
частен имот на терито-
рията на град Балчик. 
По случая е образувано 
досъдебно производ-
ство.


