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                           РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

 гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, ет.3-5, тел./факс 02 9057503 

 

 

 

   

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към 

Висшия съдебен съвет, разгледа възражение вх.№3259/13.07.2016г., 

вх.рег.№ КПП-01-35/16 от 13.07.2016г., подадено от Нася Иванова 

Япаджиева – в качеството и на съдия в Районен съд/РС/- Поморие, с 

приложени към него писмени доказателства срещу констатации в Акт за 

резултати от извършена комплексна планова проверка на РС- Поморие по 

граждански дела, възложена със Заповед № ПП-01-35 от 26.05.2016г. на 

главния инспектор  на ИВСС, в частта касаеща нейната работа. 

Възразява се за констатирани неточности от технически характер 

допуснати на страница тридесет и първа от Акта, като изрично е посочено, 

че  не се оспорват констатациите и препоръките направени в него. 

След запознаване с доводите в постъпилото възражение, с Акт за 

резултати от извършена комплексна планова проверка на РС- Поморие по 

граждански дела, в изпълнение на Заповед № ПП-01-35 от 26.05.2016г., 

главният инспектор на ИВСС приема следното: 

Възражението е подадено от съдия, чиято работа е проверена в 

рамките на извършената комплексна планова проверка на РС- Поморие по 

граждански дела, следователно съдия Япаджиева притежава правен 

интерес да оспори констатациите в Акта. От списъка на всички съдии и 

служители при РС- Поморие удостоверяващ датата на запознаване с Акта 

на ИВСС, изпратен с писмо изх.№ 896/14.07.2016г. по описа на РС- 

Поморие/наш рег.№ КПП-01-35/18.07.2016г./ е видно, че съдия Япаджиева  

е запозната с Ата на 04.07.2016г. Изпратеното по пощата възражение на 

посочения магистрат е постъпило в ИВСС на 13.07.2016г., като датата 

Изх.№……..………… 

Дата: ………..…….… 
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удостоверяваща изпращането на възражението по пощата е 08.07.2016. 

Предвид това, възражението е подадено в законноустановения по чл.58, 

ал.3 ЗСВ седемдневен срок и следва да бъде разгледано по същество. 

Разгледано по същество, възражението е основателно.   

Съдия Япаджиева не е съгласна с част от фактите посочени в Акта 

относно провереното на случаен принцип гр.д.№ 362/2015г. по описа на 

РС- Поморие/стр.31, абзац трети от Акта/, като сочи, че са допуснати 

технически неточности. Твърди, че предявеният иск по гр.д.№ 362/2015г. 

по описа на РС-Поморие е с правно основание чл.146 от Семейния кодекс, 

а не както погрешно е записано в Акта с правно основание чл.344, ал.1 КТ, 

както и че решението по делото е постановено на 27.10.2015г. и същото не 

е обжалвано, а не както погрешно е записано в Акта, че датата на съдебния 

акт е 24.09.2014г, съответно, че решението е потвърдено от въззивната 

инстанция и е влязло в сила на 21.05.2015г. 

Видно от материалите към Акта, както и от приложената към 

възражението електронна справка от деловодната система на РС- Поморие, 

гр.д.№ 362/2015г. по описа на РС - Поморие е образувано на 07.08.2015г. 

по предявен на същата дата иск по чл.143, ал.2 от Семейния кодекс, като 

делото е разпределено на съдия Япаджиева. С разпореждане по чл.131 ГПК 

от 07.08.2015г. е постановено препис от исковата молба да се изпрати на 

ответника за отговор, като същият е получил уведомлението за това на 

31.08.2015г. Писмен отговор не е представен по делото, като с определение 

от 01.10.2015г. са допуснати като доказателства представените с исковата 

молба документи. Делото е насрочено за 13.10.2015г. и е указано препис от 

исковата молба да се връчи на Д”СП” за изготвяне на социален доклад, 

като такъв е постъпил в съда на 12.10.2015. Единственото съдебно 

заседание е проведено на 13.10.2015г., на което са приети представените 

писмени доказателства и делото е обявено за решаване. Съдът е 

постановил  решение № 172/27.10.2015г. по гр.д.№ 362/2015г., което не е 

обжалвано от страните и е влязло в  законна сила на 13.11.2015г. 

  Предвид изложената фактическа обстановка възражението се явява 

основателно, тъй като са допуснати технически грешки в част от фактите, 

посочени в Акта, относно провереното на случаен принцип гр.д.№ 

362/2015г.  по описа на РС- Поморие. Ето защо, главният инспектор 

приема, че Акта следва да се измени в тази му част, като текста на стр.31, 

ред 13 отгоре, а именно: „Гр.д.№ 362/2015г.- Исковата молба по чл.344, 

ал.1 КТ…”, следва да придобие редакция: „Гр.д.№ 362/2015г.- Исковата 

молба по чл.143, ал.2 СК…”. Следва да се измени и текстът на стр.31, 

редове 24, 25 и 26 отгоре от Акта, а именно: „Датата вписана в съдебния 

акт е 24.09.2014г. Решението е потвърдено от въззивната инстанция и е 
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влязло в сила на 21.05.2015г., видно от положения печат.”, като същият 

добие следната редакция: „По гр.д.№ 362/2015г. по описа на РС- Поморие 

е постановено Решение № 172/27.10.2015г., което не е обжалвано от 

страните и е влязло в законна сила на 13.11.2015г.” 

Мотивиран така, главният инспектор на Инспектората към ВСС 

 

 

Р Е Ш И: 

 

ИЗМЕНЯ Акт за резултати от извършена комплексна планова 

проверка на РС- Поморие по граждански дела, възложена със Заповед № 

ПП-01-35 от 26.05.2016г. на главния инспектор  на ИВСС, в частта относно 

фактическите констатации досежно провереното на случаен принцип 

гр.д.№ 362/2015г. по описа на РС- Поморие, на доклад на съдия Нася 

Япаджиева, както следва: 

-текстът на стр.31, ред 13 отгоре, а именно: „Гр.д.№ 362/2015г.- 

Исковата молба по чл.344, ал.1 КТ…”, придобива следната редакция: 

„Гр.д.№ 362/2015г.- Исковата молба по чл.143, ал.2 СК…” 

-текстът на стр.31, редове 24, 25 и 26 отгоре, а именно: „Датата 

вписана в съдебния акт е 24.09.2014г. Решението е потвърдено от 

въззивната инстанция и е влязло в законна сила на 21.05.2015г., видно 

от положения печат.”, придобива следната редакция: „По гр.д.№ 

362/2015г. по описа на РС- Поморие е постановено Решение № 

172/27.10.2015г., което не е обжалвано от страните и е влязло в законна 

сила на 13.11.2015г.” 

Решението е окончателно. 

Решението да се изпрати на г-жа Нася Иванова Япаджиева- в 

качеството и на съдия в РС- Поморие- на хартиен носител, с известие за 

доставяне. 

Да се приложи като неразделна част към Акт за резултати от 

извършена комплексна планова проверка на РС- Поморие по граждански 

дела, възложена със Заповед № ПП-01-35 от 26.05.2016г. на главния 

инспектор  на ИВСС. 

Да се изпрати на председателя на РС- Поморие- за сведение и 

прилагане към Акт за комплексна планова проверка на РС- Поморие по 

граждански дела, възложена със Заповед № ПП-01-35 от 26.05.2016г. на 

главния инспектор  на ИВСС- на хартиен носител, с известие за доставяне. 

Да се изпрати на председателя на ОС- Бургас-  за сведение и 

прилагане към Акт за комплексна планова проверка на РС- Поморие по 

граждански дела, възложена със Заповед № ПП-01-35 от 26.05.2016г. на 
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главния инспектор  на ИВСС- на електронен носител, с известие за 

доставяне. 

Да се изпрати за сведение на представляващия съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет, заедно с Акт за комплексна планова 

проверка на РС- Поморие по граждански дела, възложена със Заповед № 

ПП-01-35 от 26.05.2016г. на главния инспектор  на ИВСС - на електронен 

носител, с известие за доставяне. 

 

 

 

 

       ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: 

 

             ТЕОДОРА ТОЧКОВА 

 

 

 

 


