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Д-р Свеня Шрьодер-
Ломб, председател на
Районен  съд    Вединг
Съд  за  Европейската
заповед за плащане на
Федерална република
Германия,  бе  лектор
на  проведения  в  ку-
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Д-р Свеня Шрьодер-Ломб, председател на
Районен съд  Вединг, Германия.

рортен комплекс „Ал-
бена”  в  края  на
миналия месец Бълга-
ро-германски   семи-
нар на тема „Европей-
ска заповед за плаща-
не и принудително из-
пълнение в Германия”.

Г-жо Шрьодер-Ломб
какво представлява Ев-
ропейската заповед за
плащане?

Европейският законо-
дател е дал с „Регламент
от 12.12.2006 г. за създа-
ване на процедура за ев-
ропейска  заповед  за
плащане”  възможност
на  всеки гражданин  в
Европейския  съюз  да
събере  вземанията  си
по един по единен, по-
бърз и по-прост, и ико-
номически изгоден на-
чин. Това е инструмент
за събиране и изпълне-
ние на парични искания
в ЕС.

Кой и за какво може да
ползва този инструмент?

Предпоставка за изпо-
лзването на тази проце-
дура на  Европейската
заповед за плащане, а да
има  трансграничен
спор. Това означава, да
са замесени лица мини-
мум от две държави на
ЕС. Примерно,  когато
един германски гражда-
нин посети България и
Черно море  и прекара

една хубава почивка, но
не си я плати. След като
той се  върне в  Герма-
ния, българският хоте-
лиер може по този на-
чин по-бързо да си по-
лучи парите.

За българския хотели-
ер има няколко възмо-
жности  да  си  предяви
вземането си. Първата
е,  да започне  съдебно
производство пред съда
в Германия, което е тру-
дно и отнеме известно
време, а от друга стра-
на е скъпо. Освен това
се предполага, че бъл-
гарският хотелиер може
би не знае немски език
и без германски адвокат
няма да му бъде възмо-
жно да реализира наме-
ренията си. Допуска се
също,  че  българският
хотелиер не знае кой съд
е компетентен по това
дело в Германия, за да
си подаде иска.

В зависимост от слу-
чаите, компетентността
може да бъде различна.
Когато компетентен  е
българският съд, той из-

дава заповед за плаща-
не.  С нея  българският
хотелиер  трябва да  се
обърне към съдебен из-
пълнител в Германия и
той да изпълни това раз-
пореждане.

Другата  възможност
е да се използва тази Ев-
ропейска  заповед  за
плащане.

По какъв начин мо-
жем да се възползваме
от Европейската запо-
вед за плащане?

Необходимо е само да
бъдат попълнени фор-
муляри. Те са на българ-
ски език, затова е много
лесно да бъдат пренесе-
ни претенциите ни в не-
мския образец на фор-
муляра. Необходимо  е
само  да отбележим  за
какво става въпрос. На-
пример в случая с дого-
вор за хотелски услуги,
гражданинът трябва да
маркира във  формуля-
ра само „договор”. Хо-
телиерът знае името и
адреса на госта, за да ги
посочи. В Германия са-
мо един съд е компетен-

тен  да разглежда  тези
искове  -  Районен  съд
Вединг. Формулярът се
изпраща там.

Не е необходимо този
формуляр  да  минава
през български съд, а в
случая  с  Германия  се
изпраща  директно  на
съда във Вединг.

Защо в Германия са-
мо съдът във Вединг е
компетентен по тази
процедура?

Законодателят е нап-
равил това,  за да  бъде
по-лесно ползването на
процедурата от  чужди
граждани. Не е необхо-
димо да се търси кой е
компетентният в Герма-
ния съд. Всеки може да
види чрез интернет стра-
ницата на Европейския
съюз, че единственият
компетентен  в  Герма-
ния е съдът във Вединг.

Другото  предимство
е, че когато един съд се
занимава с дадена про-
цедура, служителите му
изработват висока ком-
петентност, специализи-
рат се и познават  осно-

вно регламента. Те нат-
рупват голяма практика
по процедурата и рабо-
тят по-добре.

Какви впечатления
събрахте от този семи-
нар и от дискусиите Ви
с българските съдии?

Аз съм много впечат-
лена колко  професио-
нално е организиран се-
минарът.  Освен  това
съм възхитена  от вни-
манието и отношение-
то, с които участват бъл-
гарските съдии. Те вна-
сят много енергия в се-
минара. Много се рад-
вам, че имахме възмо-
жност да направим до-
бра дискусия, защото в
обсъждането се разби-
ра, че в различните дър-
жави има различни по-
дходи.  Така самата  аз
мога да науча много по-
лезни неща за моята ра-
бота в Германия.

Благодаря Ви за
това интервю!

Кремена
КАПРАЛОВА
пресаташе на
Добрички окръжен съд

Ñîöèàëäåìîêðàòè îò Áðàøîâ, Ðóìúíèÿ
íà ãîñòè â Áàë÷èê

На 25.10.2013г. жените
социалистки от Балчик
посрещнаха  делегация
от социалдемократиче-
ската  партия-жени  от
област Брашов. Тридне-
вната работна среща бе
инициирана през 2012г.
с  цел  обмяна  на
опит.Общите ни интере-

си и проблеми, свърза-
ни със здравеопазване,
образование,  както  и
ролята на жените в по-
литиката, провокираха
различни дискусии.

Нашите  гости
останаха очаровани от
красотата на Балчик и
АК  Двореца,  заедно

посетихме още  китни
места  в  областта  и
присъствахме  на
семинар,,Европейските
избори  и  ролята   на
жените“в гр.Добрич.

За нашето добро на-
строение се погрижи
новосъздаденият квар-
тет,,ТАММ“ при чита-

лище с. Гурково. Вси-
чко това ни мотивира
да продължим нашето
сътрудничество и при-
ятелство с общи и по-
лезни   обществени
проекти.

Иванка Бързакова
Председател на
ОЖС гр.Балчик

Община  Балчик  предоставя  на  Вашето  внимание  проект  за  промяна  в
Маршрутно разписание по Градска линия №1. В срок до 12.11.2013г. можете
да депозирате вашите писмени становища и мнения за предстоящата промяна.

Проектът е изготвен във връзка с искане на граждани и се отнася за последния
час по линия №1 - от 18.15 на 17.45 /от Ново гробище/ и от 18.40 на 18.10 часа

/от пл. “Рибарски/
Съгласно чл.8, ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, след обсъждане
на  14.11.2013г.  от  назначена  от  кмета  комисия,  проектът   се  внася  за  разглеждане  и
утвърждаване от  Общинския съвет.

През 2010 г., след успеш-
ното представяне на Група-
та за автентичен фолклор от
нашия пенсионерски  клуб
„Младост”на Балканфолк, се
срещнахме с пенсионерския
клуб „Надежда”  в с.Ресен,
общ.В.Търново.  Запазихме
много хубави спомени от то-
ва приятелско гостуване.

Три години по-късно – пе-
вческата група на с.Ресен взе
участие в Националния пре-
глед на самодейните състави
на хората от Третата възраст,
който се провежда в нашия
град Балчик и бе посрещна-
та и изпратена добре от пуб-
ликата. Вечерта празнувах-
ме в красивата лятна гради-
на на ресторант „Верони”. За-
едно прекарахме незабрави-
ми часове – с музика, песни и
танци. На следващия ден го-
стите от с.Ресен бяха посре-
щнати с хляб и сол в нашия
клуб”Младост” /до  Школа-
та/. Въпреки ежедневните ре-
петиции за  предстоящото
участие в прегледа, жените от

клуба бяха го почистили и по-
дредили като за гости. Царе-
ше празнично  настроение.
Масите бяха отрупани със за-
куски, кафета, безалкохолни
и сладки, които бяха пригот-
вени специално, за да се отс-
рамим пред гостите.

Председателят  на  клуб
„Младост” Георги Андонов
поздрави клуб „надежда” от
с.Ресен с „Добре дошли”, за-
позна ги с дейността на клу-
ба и пожела приятна и пол-
зотворна среща на всички.

Поздрави и пожелания към
присъстващите отправи и Ан-
гел Събев – председател на ОбС
на пенсионерите в гр.Балчик.

Повече от 2 часа се веселих-
ме с нашите гости. Обменихме
опит по дейността на клубове-
те. Впечатли ни и заинтригува
участието на клуба от с.Ресен
в проекта „Европа е всичко-
всичко сме ние”, съвместната
им дейност с децата от детската
градина, училището и читали-
щето. Разменихме си символи-
чни подаръци и песни, които с

желание ще разучим и вклю-
чим в репертоара си.

За прекрасното изпълнение
на песните, групата от с.Ресен
бе изненадана от домакините
с много красива кошница от
летни градински цветя.

Може би най-вълнуваща
и емоционална тази среща
бе за семейство Янка и Ни-
кола  Миновски.  Това  бе
среща със съселяни, прия-
тели и  роднини,  което ги
върна чрез спомените в де-
тството  и  младостта  им.
Всъщност те са в основата
на идеята за това приятелс-
тво с пенсионерския клуб
„Надежда” от с.Ресен и тези
незабравими срещи, за кое-
то им благодарим.

Клубът на с.Ресен през
2015 г. ще чества 40 години
от създаването си, за което
получихме покана,  малко
преди да се разделим с на-
шите гости.

Живи и здрави, до нови
срещи, приятели!

Анастасия ДИМОВА

Ïîìíèì îùå ãîñòóâàíåòî íà
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Пенсионери от с. Ресен и Балчик - заедно пред камерата.




