
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

гр. София, 20.12.2021 г. 

  

С Определение № 60323 от  07.12.2021  г. по гр. д. № 4121/2021 г. на 

състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС, на основание чл. 292 

ГПК, е спрял производството по делото и е предложил на Общото събрание 

на Гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по въпроса за 

приложението на основанието за уволнение по чл. 330, ал.2, т.10 КТ, във 

вр. с чл. 215, ал. 1, т.1 от ЗПУО и § 27, ал.1 от ПЗР на ЗПУО, а именно: 

 

Подлежи ли на прекратяване трудовото правоотношение с 

педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ 

характер, когато това е станало преди влизане в сила на ЗПУО /обн. 

ДВ бр.79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г./ и на разпоредбата на 

чл.330, ал.2, т.10 КТ, или в тези случаи съгласно § 27, ал.1 от ПЗР на 

ЗПУО правото на лицето да заема длъжността се преценява според 

действалите в отменения Закон за народната просвета изисквания за 

заемане на съответната длъжност? 

  

Предвид горното и на основание чл. 124, ал. 1, т.1 ЗСВ и чл. 128,     

ал. 1 ЗСВ се налага да се образува тълкувателно дело на Гражданска 

колегия на ВКС.  

С оглед на изложеното  

  

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

І. Да се образува т. д. № 5/2021 г. по описа на ВКС, Гражданска 

колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:  

Подлежи ли на прекратяване трудовото правоотношение с 

педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ 

характер, когато това е станало преди влизане в сила на ЗПУО /обн. 

ДВ бр.79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г./ и на разпоредбата на 

чл.330, ал.2, т.10 КТ, или в тези случаи съгласно § 27, ал.1 от ПЗР на 

ЗПУО правото на лицето да заема длъжността се преценява според 

действалите в отменения Закон за народната просвета изисквания за 

заемане на съответната длъжност? 

 

ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно 

решение по т. д. № 5/2021 г. на ОСГК в състав: 

- съдия Емил Томов  

- съдия Гълъбина Генчева, 



- съдия Геновева Николаева, докладчик. 

 

III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия 

по т. 7 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, 

ОСТК и ОСГТК  на ВКС. 

 

IV. Настоящото разпореждане заедно с Определение № 60323 от 

07.12.2021  г. по гр. д. № 4121/2021 г. на Четвърто гражданско отделение 

на  ВКС да се публикуват на вътрешния и външния сайт на ВКС – секция 

„Тълкувателни дела“.     

     

    ЛОЗАН ПАНОВ – 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 


