РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 25.01.2018 г.
С разпореждане от 02.11.2017 г. на председателя на ВКС е
образувано т. д. № 4/2017 г. на ОСГК, а с разпореждане от 16.11.2017 г. е
образувано тълкувателно дело № 5/2017 г. на ОСГК. Комисиите,
определени за изготвяне на проект за тълкувателно решение по двете
тълкувателни дела, са депозирали общо предложение за съединяване на
производствата по двете дела, като поставените за тълкуване въпроси
бъдат преформулирани и придобият следната редакция:
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?“
След проведено закрито съвместно заседание на 18.01.2018 г. по
двете тълкувателни дела – № 4/2017 г. на ОСГК и № 5/2017 г. на ОСГК,
Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на основание чл. 7.3
от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК,
ОСГТК на ВКС е приело предложението на комисията за обединението на
двете дела и преформулиране на въпросите, предмет на същите.
На това основание е необходимо да бъде издадено разпореждане за
обединяване на производствата по делата с преформулираните въпроси и
се изпратят писма до лицата по чл. 129 ЗСВ, на които се укаже
възможността да депозират становища по делото.
С оглед гореизложеното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:
I. ОБЕДИНЯВАМ т. д. № 4/2017 г. на ОСГК и т. д. № 5/2017 г. на
ОСГК в едно тълкувателно дело под № 4/2017 г. на ОСГК.
II. ВЪПРОСИТЕ, предмет на тълкувателното дело, придобиват
следната редакция:
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?“
III. КОМИСИЯТА за изготвяне на проект за тълкувателно решение
по т. д. № 4/2017 г. на ОСГК е в състав:
-

съдия Симеон Чаначев,
съдия Веска Райчева,
съдия Светла Бояджиева,
съдия Ерик Василев, докладчик,
съдия Александър Цонев, докладчик.

IV. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за
образуване на т. д. № 4/2017 г. на ОСГК, разпореждането за образуване на
т. д. № 5/2017 г. на ОСГК, Определение № 333 от 10.10.2017 г. по гр. д. №
970/2017 г. на Трето г. о. на ВКС, Определение № 233 от 21.07.2017 г. по
гр. д. № 733/2017 г. на Четвърто г.о. на ВКС, предложението на комисиите
и извлечение от протокола от заседанието от 18.01.2018 г. на ОСГК да се
изпратят на главния прокурор, министъра на правосъдието, омбудсмана на
Република България, председателя на Висшия адвокатски съвет, директора
на Института за държавата и правото при Българската академия на

науките, ръководителите на катедрите по гражданскоправни науки в
юридическите факултети на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,
ръководителите на катедрите „Частноправни науки“ при Университета за
национално и световно стопанство – гр. София, Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“, ръководителя на Департамент
„Право“ на Нов български университет – гр. София, които могат да изразят
становище в срок до 30.03.2018 г.
V. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за
образуване на т. д. № 4/2017 г. на ОСГК, разпореждането за образуване на
т. д. № 5/2017 г. на ОСГК, Определение № 333 от 10.10.2017 г. по гр. д. №
970/2017 г. на Трето г. о. на ВКС, Определение № 233 от 21.07.2017 г. по
гр. д. № 733/2017 г. на Четвърто г.о. на ВКС, предложението на комисиите
и извлечение от протокола от заседанието от 18.01.2018 г. на ОСГК да се
изпратят и на председателите на апелативните съдилища, на окръжните
съдилища и на Софийския градски съд – за изразяване на становище в
гореуказания срок.
VI. Делото да се докладва за насрочване в открито заседание след
изтичане на срока за депозиране на становища.
VII. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.
ЛОЗАН ПАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

