
 
 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 

гр. София, 06.03.2019 г. 
 

 
 С разпореждане от 29.01.2019 г. на председателя на Върховния 
касационен съд е образувано т. д. № 1/2019 г. на ОСГК по предложение 
на състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС на основание чл. 292 
ГПК, направено с Определение № 422 от 22.11.2018 г. по гр. д. № 
2734/2018 г., по  въпроси, по които е констатирана противоречива практика 
на съставите на ВКС по чл. 290 ГПК. 

 След съвещание и в изпълнение на задълженията си, произтичащи от 
чл. 7.1 от Правилата за приемане на тълкувателни решения на ОСГК, 
ОСТК и ОСГТК на ВКС, комисията счете, че действително е налице 
противоречие и направеното предложение за приемане на тълкувателно 
решение е допустимо. 

Комисията изготви предложение, като счете, че е необходимо 
прередактиране на поставения първи въпрос. След проведено закрито 
заседание на 28.02.2019 г. Общото събрание на Гражданската колегия прие 
преформулиране на въпроса с посоченото от комисията съдържание и 
въпросите, предмет на тълкувателното дело, са: 

1. От кой момент възниква и става изискуемо 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, от кой момент 
работодателят изпада в забава за изпълнението му, кога и как той 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? 

 
На основание чл. 8.1, чл. 8.2 и чл. 10 от Правилата за приемане на 

тълкувателни решения на ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС и решението на 
ОСГК следва да се изпратят покани до лицата по чл. 129 ЗСВ, които могат 
да представят становища в указания срок, като следва да бъде насрочено и 
открито заседание на Общото събрание на Гражданската 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  
образуване на тълкувателното дело. 

С оглед на горното 
 



 
 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 
 
 

I. НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 13.06.2019 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 Гражданската колегия на Върховния 
касационен съд. 

 
ІI. Да бъдат изпратени покани, като се приложат и копия от 

настоящото разпореждане, разпореждането за образуване на 
тълкувателното дело, Определение № 422 от 22.11.2018 г. по гр. д. № 
2734/2018 г. и извлечение от протокола от заседанието на 28.02.2019 г. на 
ОСГК, до Комисията по правни въпроси при 44-то Народно събрание на 
Република България, главния прокурор, министъра на правосъдието, 
министъра на труда и социалната политика, 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, ръководителя на катедра 
„Гражданскоправни науки“ към Правно-историческия факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски“,  изпълнителния директор на  Изпълнителна агенция 
„Главна инспекция по труда“, които могат да дадат писмени становища в 
срок до 10.05.2019 г. 

 
III. Да бъдат изпратени покани, като се приложат и копия от 

настоящото разпореждане, разпореждането за образуване на 
тълкувателното дело, Определение № 422 от 22.11.2018 г. по гр. д. № 
2734/2018 г. и извлечение от протокола от заседанието на 28.02.2019 г. на 
ОСГК, и на председателите на апелативните съдилища, на окръжните 
съдилища и на Софийския градски съд – за изразяване на становище в 
срок до 10.05.2019 г.  

 
          IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“. 

 
   

ЛОЗАН ПАНОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

 


