
Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

гр. София, 11.03.2020  г.

 С  разпореждане  от  17.12.2019  г.  на  председателя  на  Върховния
касационен съд  е образувано  т.д. № 5/2019 г. на ОСГК, по предложение
на  състав  на  ВКС  за  приемане  на  тълкувателно  решение  по  следния
въпрос:

„Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна
реорганизация и съкращение в щата и какво правно значение имат
тези  три  форми  за  правото,  съответно  за  задължението  на
работодателя  да  извърши  подбор,  когато  се  преустановява
осъществяването  на  някоя  дейност  и  когато  същата  дейност
продължава да се осъществява в същото или друго населено място?"

Комисията  в  подготвително  заседание  по  чл.7.1  от  Правилата  за
приемане  на  тълкувателни  решения  от  ОСГК,ОСТК  и  ОСГТК  обсъди
предложението  и  прецени,  че  действително  е  налице  противоречие  в
цитираната в Определение № 350 от 30.09.2019 г. по гр.дело № 2665/19 г.,
на  Четвърто  гражданско  отделение  на  ВКС  съдебна  практика  при
разрешаването на поставения за тълкуване по реда на чл, 292 ГПК правен
въпрос и  намира  искането  за  допустимо.  Комисията  представи
предложение до председателя на ВКС за предприемане на необходимите
действия по движение и насрочване на делото.

Предвид предложението на Комисията и на основание т. 7.3 и т. 8.1
от  Правилата  за  приемане   на  тълкувателни  решения от  ОСГК,  ОСТК,
ОСГТК на ВКС е необходимо тълкувателното дело да се насрочи, както и
да се изпратят покани на лицата, посочени в чл. 129 ЗСВ, за депозиране на
становища, като се определи в какъв срок те следва да бъдат представени.

С оглед на горното

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

I. НАСРОЧВАМ  ДЕЛОТО за  04.06.2020 г. от 14.00 ч. за заседание
за когато да бъдат уведомени всички лица по чл. 129 ЗСВ, както и  съдиите
от Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

ІI.  Копия  от  настоящото  разпореждане, от  разпореждането   за
образуване  на тълкувателното дело, от Определение № 350 от 30.09.2019 г
по гр.  д.  № 2665/2019 г.  на Четвърто г.о.  на ВКС и  предложението на
комисията  да  се  изпратят  за  представяне  на  становища  на  главния
прокурор, министъра на правосъдието, министъра на труда и социалната
политика,  председателя  на   Висшия  адвокатски   съвет,  омбудсмана  на



Република   България,  главния   инспектор  на   Инспектората  към  ВСС,
председателите  на  апелативните   съдилища  в  София,  Пловдив,  Варна,
Бургас и Велико Търново, председателите на Софийския градски съд, на
окръжните   съдилища, ръководителите на секциите  по  публичноправни
науки и  на секциите по   гражданскоправни  науки към Института  за
държавата    и    правото    при   Българската  академия  на  науките,
ръководителите  на  Катедра  „Публичноправни  науки“  и  Катедра
„Гражданскоправни  науки“  при  Юридическия  факултет  на  Софийския
университет  „Св.  Климент  Охридски“,  ръководителите  на  Катедра
„Публичноправни  науки“  и  Катедра  „Гражданскоправни  науки“  при
Юридическия  факултет  на  Пловдивския  университет  „Паисий
Хилендарски“,  ръководителите  на  Катедра  „Публичноправни  науки“  и
Катедра  „Гражданскоправни  науки“  при  Юридическия  факултет  на
Великотърновския  университет  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“,
ръководителите  на  катедрите  по  гражданскоправни  и  публичноправни
науки  при  Юридическия  факултет  на  Университета  за  национално  и
световно стопанство, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки
и  публичен  мениджмънт“  и  Катедра  „Гражданскоправни  науки“  при
Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“,  ръководителя
на  Департамент  „Право“  в  Нов  български  университет,  програмните
координатори  по  публично  право  и  по  частно  право  към  Центъра  по
юридически науки при Бургаския свободен университет, ръководителя на
Катедра  „Правни  науки“  при  Юридическия  факултет  на  Варненския
свободен университет, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“, в срок до 4.05.2020 г.

III.  Да  бъдат  изпратени  покани,  като  се  приложат  и  копия  от
настоящото   разпореждане,  от   разпореждането    за  образуване   на
тълкувателното дело, от Определение № 350 от 30.09.2019 г по гр. д. №
2665/2019 г. на Четвърто г.о. на ВКС и  предложението на комисията до
председателите  на  апелативните  съдилища,  на  окръжните  съдилища,  на
Софийския градски съд за изразяване на становище в срок до 04.05.2020 г. 

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

ЛОЗАН ПАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД


