
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

гр. София, 29.01.2019 г. 
  

С Определение № 422 от 22.11.2018 г. по гр. д. № 2734/2018 г. 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 следните 
въпроси, по които е констатирана противоречива практика на съставите на 
ВКС по чл. 290 ГПК, а именно:  
„ 1. Задължението по чл. 350, ал. 1 от КТ на работодателя да предаде 
незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова 
книжка след прекратяване на трудовото правоотношение, носимо или 
търсимо задължение е, респ. – от кой момент възниква и става изискуемо 
това задължение, от кой момент работодателят изпада в забава за 
изпълнението му и кога се освобождава от последиците на тази забава?  
   2. Кога е налице незаконно задържане на трудовата книжка по смисъла 
на чл. 226, ал. 2 от КТ и кога възниква правото на работника или 
служителя да получи, съответно – задължението на работодателя да 
заплати обезщетението по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изреч. 2 от КТ?“ 

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. № 1/2019 г. по описа на ВКС, Гражданска 
колегия, за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:  

 1. Задължението по чл. 350, ал. 1 от КТ на работодателя да 
предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената 
трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение, 
носимо или търсимо задължение е, респ. – от кой момент възниква и 
става изискуемо това задължение, от кой момент работодателят 
изпада в забава за изпълнението му и кога се освобождава от 
последиците на тази забава?  
   2. Кога е налице незаконно задържане на трудовата книжка по 
смисъла на чл. 226, ал. 2 от КТ и кога възниква правото на работника 
или служителя да получи, съответно – задължението на работодателя 
да заплати обезщетението по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изреч. 2 от КТ? 



  
ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно 

решение по т. д. № 1/2019 г. на ОСГК в състав: 
- съдия Мария Иванова, 
- съдия Илияна Папазова, докладчик, 
- съдия Александър Цонев. 
 
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 № 422 от 
22.11.2018 г. по гр. д. № 2734/2018 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 

 


