РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 25.07.2018 г.
С разпореждане от 25.01.2018 г. на председателя на ВКС е обединено
т. д. № 4/2017 г. на ОСГК с т.д. № 5/2017 г. на ОСГК в едно тълкувателно
дело под № 4/2017 г. на ОСГК, като въпросите, предмет на тълкувателното
дело, след проведено закрито съдебно заседание на 18.01.2018 г., са
преформулирани и придобиха следното съдържание.:
1. „Налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за
прекратяване на трудовия договор, ако работникът или служителят не
притежава
необходимото
образование
или
професионална
квалификация за изпълнение на длъжността:
А). Когато при сключването на трудовия договор изискванията за
образование или професионална квалификация са били въведени от
работодателя;
Б). Когато при сключването на трудовия договор изискванията за
образование или професионална квалификация са били нормативно
установени.“
2. „Промяната на кои изисквания за заемане на длъжността след
сключване на трудовия договор са основание за прекратяването му на
основание чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ – всички изисквания или не се
включват тези за промяна на образованието и професионалната
квалификация?“
Предвид постановеното Определение № 118 от 18.04.2018 г. по гр. д.
№ 4470/2017 г. на 4-то г. о. на ВКС, с което съставът по делото по реда на
чл. 292 ГПК е спрял производството и е предложил на Общото събрание на
Гражданската колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по
въпрос, който е във връзка с обединеното т.д. № 4/2017 г. на ОСГК, с
разпореждане от 20.04.2018 г. на председателя на ВКС тълкувателното дело
е допълнено по въпроса:
3. В заповед за прекратяване на трудов договор на основание чл.
328, ал. 1, т. 5 КТ задължен ли е работодателят да посочи липсващите
качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на
работата (чрез изброяването им или като изложи конкретни данни,
мотивирали волята му да приложи това основание за уволнение) или
това не е необходимо?

Предвид изпратените покани от председателя на ВКС до лицата по чл.
129 ЗСВ да представят становища в указания срок и изтичането на този
срок и по допълнителния въпрос по делото, следва да бъде насрочено за
открито заседание на Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС, на
което да се изслушат становищата на гостите по въпросите на
тълкувателното дело и закрито заседание, на което да се обсъди и гласува
докладът на комисията по делото, определена с разпореждането за
обединяване на т.д. № 4/2017 г. и т.д. № 5/2017 г.
С оглед на горното,
РАЗПОРЕЖДАМ:
НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 18. 10.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 15 на
ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички лица по
чл. 129 ЗСВ и съдиите от Гражданска колегия на Върховния касационен
съд.
Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния
сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.
СВЕТЛА ДИМИТРОВАЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД И
РЪКОВОДИТЕЛ НА
ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:

