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Уважаеми колеги,  

С няколко последователни модулни обучения, обхващащи трудовите 

правоотношения между работниците и работодателите, Асоциацията на 

професионалните географи и регионалисти /АПГР/ ще направи опит да Ви информира 

за нормативни текстове, които се отнасят до Вашето поведение при постъпване на 

работа, по време на работа и при изпълнението на професионалните Ви задължения, 

както и при прекратяване на трудовия договор.  

В материалите са подбрани текстове от нормативни актове, които бихте могли 

да ползвате, за да намалите възникнало напрежение между Вас и Вашите 

работодатели и родители, както и да осуетите настъпването на такова. 

Преследването на Вашите права и спазването на Вашите задължения вървят в 

единство и само така може да се постигне хармония на работното място.   

Материалите са обособени в 3 модула със следното съдържание: 

I. МОДУЛ - КАНДАДАТСТВАНЕ И ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА 
- Необходими документи при постъпване на работа. 

- Кой може да бъде учител? 

- Възникване на трудовото правоотношение. 

- Видове трудови договори.  

- Превръщане на срочен трудов договор в постоянен. 

 

II. МОДУЛ – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

-  Задължения на учителя като участник в трудовото правоотношение. 

Кодекс на труда. 

- Права и задължения на учителя съгласно Правилника за прилагане закона за 

народната просвета. 

- Какво предстои да се промени в статута на учителя с образователната 

реформа и с приемане на новия закон? 

- Права на хора с намалена работоспособност след решение на ТЕЛК. 

- Допълнителен труд. Изменение на трудовото правоотношение. 

- Платен годишен отпуск. 

 

III. МОДУЛ – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. 

ПОСЛЕДСТВИЯ  

- Общи положения при прекратяване на трудовото правоотношение. 

- Прекратяване на трудовия договор поради липса на качества. 

- Трудова дисциплина. 

- Дисциплинарна отговорност. 

- Дисциплинарни наказания. 

- Обжалване на наказание. 

- Закрила при уволнение. 



Информацията в материалите е изцяло подчинена на текстове от действащото 

законодателство, както и на такива, които са в хода на протичащата образователна 

реформа. Настоящите статии имат за цел да очертаят някои основни Ваши права, 

като нямат претенции да бъдат повече от елементарен юридически съветник. Ако 

имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен 

– съветваме Ви да се консултирате с адвокат по трудово право.  

Със следващи наши материали ще продължим да подпомагаме Вашето трудово 

ежедневие.  

С уважение и пожелание за успех!  

доц. д-р Марин Русев - Председател на АПГР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. КАНДАДАТСТВАНЕ И ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА 

Всеки учител, желаещ да започне или промени мястото си на работа, 

трябва да знае основни текстове от действащото законодателство, които 

ще го направят успешен и предпочитан кандидат в оспорваната 

конкуренция за работни места. 

1. Необходими документи за кандидатстване  за работа и сключване 

на трудов договор  

Съгласно Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за 

сключване на трудов договор 

Чл. 1. За сключване на трудов договор са необходими: 

1. личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;  

 2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, 

научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или 

работата, за която лицето кандидатства; 

3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която 

лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж; - само за 

старши и главен учител. 

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след 

преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 

месеца; 

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква 

удостоверяването на съдебно минало; 

6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на 

възраст от 16 до 18 години.- не касае учителската професия. 

Чл. 2. Работодателят може да изисква представянето и на други документи извън 

посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен 

акт. 

2. Съгласно Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на 

длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото 

образование, професионална квалификация и правоспособност  

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) За заемането на длъжността "учител" или 

"възпитател" се изисква завършено висше образование на образователно-

квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по 

специалност от професионално направление съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС 

№ 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), и професионална квалификация 

"учител" или "педагог" съгласно ПРИЛОЖЕНИЕТО в Инструкция №2. 

 

Приложение към чл. 2 

 

(Изм. – ДВ, бр. 81 от 2003 г.) 

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-4-%D0%BE%D1%82-11-05-1993-%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_l.l_i.128768_at.5.html#ch1
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135463792&dbId=0&refId=314502
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135463792&dbId=0&refId=314502


 

№ Длъжност Професионално Специалност Присъдена професио- Допълнителна 

    направление   нална квалификация квалификация 

1 2 3 4 5 6 

4.4.2. 
География и 

икономика 
науки за земята география учител по география - 

   науки за земята география географ учител по география 

    
педагогика на обуче нието по... 

география и история учител по - 

    география и биология учител по - 

    история и археология всички специалности учител по учител по география 

    туризъм всички специалности туризъм и др. учител по география 

    науки за земята всички специалности геолог и др. учител по география 

    икономика всички специалности икономист учител по икономика 

 

Цялата инструкция виж на: 

 

http://www.riopz.com/normat_doc/instr_za_uchitel.pdf 

 

 

3. Кой може да бъде учител съгласно Правилника за прилагане 

закона за народната просвета?  
- За заемане на длъжността учител е необходимо завършено висше 

образование и придобита професионална квалификация "учител", а за 

"старши и главен учител и учител-методик – и професионален опит – 10 

год. учителски стаж.  

- Не могат да се заемат учителски длъжности от лица, които: 

- са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 

престъпление; 

- са лишени от право да упражняват професията си; 

- страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на 

децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и 

науката, съгласувана с министъра на здравеопазването. 

- КОГАТО КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ИЗИСКАЙТЕ 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА! 

- Когато кандидатите за заемане на длъжностите "главен учител" или "главен 

възпитател", отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от един, 

директорът извършва подбор по предварително обявени от него критерии. 

 

4. ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ. 

 Кодекс на труда. 

* Забележка: Не се разглеждат текстове от КТ, които не касаят 

пряко учителската професия. 

 

Нормативна база: 
чл.63 – считане на трудовото отношение за невъзникнало, ако работникът или 

служителят не постъпи на работа в уговорения за това срок; 

http://www.riopz.com/normat_doc/instr_za_uchitel.pdf


чл.70 –  трудов договор със срок за изпитване; 

чл.155 ал.2 –  наличие на 8 месечен трудов стаж за придобиването на право на платен 

отпуск; 

чл.326 –  срок на предизвестието за прекратяване на трудов договор; 

чл.331 – условия за прекратяване  на трудов договор след предложение за обезщетение 

от страна на работодателя. 

чл..348 ал.2 – задължение на работодателя в срок от 5 дни да снабди с трудова книжка 

работника или служителя постъпващ за първи път на работа; 

чл.358 – срокове за оспорване на дисциплинарни наказания; 

 

 

Времетраене на трудовия договор: 

Трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време 

/постоянен/, за определено време и с изпитателен срок /срочни трудови 

договори/. 

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовият договор може да бъде сключен: 

1. за неопределено време; 

2. като срочен трудов договор. 

(2) Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е 

уговорено друго. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Трудовият договор за 

неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при 

изричното желание на работника или служителя, изразено писмено. 

 

Срочни трудови договори (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. - ДВ, бр. 25 от 

2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва: 

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 

години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго; 

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) до завършване на определена работа; 

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за заместване на работник или служител, който 

отсъства от работа; 

4. (т. 4 зал., предишна т. 5 - изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за работа на длъжност, която се 

заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс; 

5. (нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за определен мандат, когато 

такъв е установен за съответния орган. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работниците и служителите по 

срочен трудов договор по ал. 1 имат същите права и задължения, каквито имат 



работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да 

бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на 

трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов 

договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа. 

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Трудовият договор, сключен за определен 

срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят 

продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без 

писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. 

 Изпитателният срок в трудовия договор /чл.70 от КТ/ е с максимална 

продължителност от 6 месеца. Може да бъде уговорен и по-кратък срок. В 

срока за изпитването не се включва времето, през което работникът е ползвал 

законоустановения си отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал 

работата, за която е сключен договорът. 

 При постъпване за първи път на работа, работодателят е  длъжен в срок от 5 дни 

да снабди работника с трудова книжка. 

 Освен ако не е договорено друго, работникът е длъжен да постъпи на работа в 

едноседмичен срок от получаването на екземпляр от сключения трудов 

договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението до териториалната 

дирекция на Националната агенция за приходите (което е задължение на 

работодателя). Ако поради независещи от работника причини, за които е 

уведомил работодателя си до изтичането на този 7 дневен срок, той не постъпи 

на работа, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало (т.е. не 

съществува). 

 При постъпване на работа за първи път, може да се ползва платен  годишен 

отпуск, когато работникът или служителят придобие най-малко 8 месеца 

трудов стаж. До тогава може да ползва единствено правото си на неплатен 

отпуск. / чл.155 ал.2/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pravatami.bg/1407
http://pravatami.bg/3041


 
 

II.  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ КАТО УЧАСТНИК В ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 
КОДЕКС НА ТРУДА 

Задължение за добросъвестно изпълнение 

Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят трябва да 

изпълнява трудовите си задължения точно и добросъвестно. 

Задължения при изпълнение на възложената работа 

Чл. 126. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При изпълнение на работата, за която се е 

уговорил, работникът или служителят е длъжен: 

 

1. да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на 

работното време; 

2. да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява 

възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол или друго 

упойващо вещество; 

3. да използва цялото работно време за изпълнение на възложената работа; 

4. да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество; 

5. да спазва техническите и технологическите правила; 

     6. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) да спазва правилата за здравословни и безопасни 

условия на труд; 

7. да изпълнява законните нареждания на работодателя; 

8. да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при 

изпълнение на възложената му работа, както и да пести суровините, материалите, 

енергията, паричните и другите средства, които му се предоставят за изпълнение на 

трудовите задължения; 

9. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) ДА БЪДЕ ЛОЯЛЕН към 

работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява 

поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието; 

10. да спазва вътрешните правила, приети в предприятието, и да не пречи на 

другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения; 

11. да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва 

помощ в съответствие с указанията на работодателя; 

12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) да уведоми работодателя за наличие на 

несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването й за 

него възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1; 

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) да изпълнява и всички други 

задължения, които произтичат от нормативен акт, от колективен трудов договор, от 

трудовия договор и от характера на работата. 

Разпределение на работното време 

Чл. 139. (1) Разпределението на работното време се установява в правилника за 

вътрешния трудов ред на предприятието. 



(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) В предприятия, в които организацията на труда 

позволява това, може да се установява работно време с променливи граници. 

Времето, през което работникът или служителят трябва задължително да бъде на 

работа в предприятието, както и начинът за неговото отчитане се определят от 

работодателя. Извън времето на задължителното присъствие работникът или 

служителят сам определя началото на работното си време. 

(3) В зависимост от характера на труда и организацията на работата работният ден 

може да бъде разделен на две или три части. 

 (5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 

За някои категории работници и служители поради особения характер на работата 

им може да бъде установявано ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ДЕЖУРЯТ ИЛИ ДА БЪДАТ 

НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ на работодателя през определено време от денонощието. 

Категориите работници и служители, максималната продължителност на времето и 

редът за отчитането му се определят от министъра на труда и социалната политика. 

Правила за вътрешния трудов ред 

Чл. 181. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) 

Работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който 

определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя 

по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието 

съобразно особеностите на неговата дейност.  

НАРУШЕНИЕ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА 

 /виж подробно ГЛАВА 9 И 10/ 

Чл. 186. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на 

трудовата дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в този кодекс 

дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административно 

наказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. 

 

Видове нарушения на трудовата дисциплина 

Чл. 187. Нарушения на трудовата дисциплина са: 

1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или 

неуплътняване на работното време; 

2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) явяване на работника или служителя на работа в 

състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи; 

3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и 

технологичните правила; 

4. произвеждане на некачествена продукция; 

5. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) неспазване на правилата за 

здравословни и безопасни условия на труда; 

6. (зал. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.); 

7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) неизпълнение на законните нареждания на 

работодателя; 

8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и 

разпространяване на поверителни за него сведения; 



9. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) увреждане на имуществото на работодателя и 

разпиляване на материали, суровини, енергия и други средства; 

10. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други 

нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов 

договор или определени при възникването на трудовото правоотношение. 

 

 

Видове дисциплинарни наказания 

Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания са: 

1. забележка; 

2. предупреждение за уволнение; 

3. уволнение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА 

ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА 

Нормативните текстове, касаещи преките права и задължения на учителя са 

обособени в Глава четвърта.УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ, Раздел I, Учители и възпитатели. Чл. 123 -131. 

Според тях учителят има следните: 

1. Основни задължения: 

- организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния 

предмет, 

-  проверява и оценява знанията и уменията на учениците,  

- съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната 

среда. 

 

2. Учителят има следните ПРАВА: 

- свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-

възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на 

преподаване и възможностите на информационните и комуникационните 

технологии; 

-  да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен 

предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 

- да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му 

задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му 

квалификация; 

-  да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

-  да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището, детската 

градина и обслужващото звено; 

- да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на 

служебните си задължения. 

3. Учителят има следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

- да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 

задължения, включени в длъжностната му характеристика;  

Това пряко задължение е обвързано с работните  заплати, които се формират 

на база изработения труд съгласно Наредба №1 за работните заплати. При 

непълна норма преподавателска заетост заплатата се редуцира. 

- да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на 

учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети 

на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и 

да ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми; 

- да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни 

часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

        !!! Своевременното уведомяване е ВАЖНО задължение, отсъствието на което би 

могло да доведе редица неблагоприятни последици с рискове за учениците. 

- да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите 

решения; 

           Това е част от фиксираното работно време и отсъствията от педагогически 

съвет се разглеждат като нарушения на трудовата дисциплина! 



- да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методическа дейност и контрол в системата на народната просвета; 

Препоръките се съдържат в констативните протоколи на контролните 

органи, а неизпълнението им се счита за дисциплинарно нарушение. 

- да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на 

образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от 

училището, детската градина или обслужващото звено;  

Това е основно изискване по време на изпълнение на трудовите задължения, 

свързано с най-големи опасности от дисциплинарни наказания.! 

-  да поддържа и повишава професионалната си квалификация; 

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ТОВА ИЗИСКВАНЕ НЕ Е САМО ПРАВО, А И 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ УЧИТЕЛ! 

- да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и 

развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, 

както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги 

насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, 

потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното 

право да вземат решения; 

- да не ползва мобилен телефон по време на час; 

-  да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, детската 

градина или обслужващото звено, както и извън тях - при провеждане на 

мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици; 

Обърнете внимание на провеждане на мероприятия с ученици! 

- да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението 

му на учител и на добрите нрави; 

- да не внася в училището, детската градина или обслужващото звено оръжие, 

както и други предмети, които са източник на повишена опасност. 

Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на 

учителя или в друго удобно за двете страни време. 

 Директорът на училището съгласувано с педагогическия съвет определя конкретните 

изисквания към учителите. Правилникът за дейността на училището, детската 

градина или обслужващото звено може да предвиди и други права и задължения на 

учителите, доколкото те не противоречат на този правилник. 

 

Учителят НЕ МОЖЕ ДА НАРУШАВА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО и ученика, да 

унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо 

насилие върху тях. 

- Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу 

заплащане при наличие на конфликт на интереси. 

- не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с 

подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити. 

 

Учител, който е и КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, има следните допълнителни 

задължения: 

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както 

и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в 

училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да 

предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 



3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, 

както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други 

мерки по този правилник; 

5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за 

оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се 

налага; 

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в 

съответствие с чл. 138а; 

7. да организира и да провежда родителски срещи;  

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да 

организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като 

общност; 

9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на 

учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и 

периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по 

съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за 

общуване и интегриране в училищната среда; 

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед 

усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици 

от паралелката; 

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката. 

(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни 

въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието 

на специалисти. Класният ръководител НЕ МОЖЕ ДА ОБСЪЖДА ПУБЛИЧНО 

ВЪПРОСИ, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката. 

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

на родителите информация за графика на приемното време на учителите в 

училището. 

КОНКРЕТНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЛАДШИ УЧИТЕЛ, УЧИТЕЛ, 

СТАРШИ И ГЛАВЕН УЧИТЕЛ са регламентирани от чл. 129в. до чл. 129з. 

Чл. 130. Училището и детската градина създават условия на учителите да повишават 

професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез 

самостоятелна подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА 

 

В хода на учебно-възпитателната работа най-големите неприятности за 

учителя биха могли да бъдат предизвикани от нарушаване правата на учениците, 

които са запознати с тях, а техните родители ги съблюдават и отстояват 

непрекъснато. Запознаването на учителите с тези права, ги прави предпазливи в 

общуването и по този начин не се допускат дисциплинарни нарушения.  

 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА 

 

Чл. 133. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна 

роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес. 

 

 

Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Ученикът има следните ПРАВА: 

1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията, 

както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при 

спазване изискванията на нормативните актове; 

2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно 

правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната 

дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и 

при поискване; 

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да 

бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, 

желания и способности; 

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава 

защита при накърняване на правата и достойнството му; 

5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при 

условия и по ред, определени в нормативен акт; 

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от 

директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и 

способностите си; 

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на 

ученическо самоуправление; 

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в 

учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на 

училищната общност; 

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на 

цялостната училищна дейност; 

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, 

засягащи негови права и интереси. 

 

 

Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Ученикът има следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му 

традиции; 

2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми 

на обучение; 



3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

ученик и на добрите нрави; 

4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато 

такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за 

дейността на училището; 

5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не 

прилага физическо и психическо насилие; 

6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и 

алкохол; 

7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на 

час без разрешение на учителя; 

8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, 

както и на съучениците си по време на учебните часове; 

9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

10. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията 

на Закона за закрила на детето; 

11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 

12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на 

учителя или директора; 

13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него. 

(2) В правилника за дейността на училището се описват всички елементи на 

униформеното облекло на учениците, както и конкретните изисквания по ал. 1, т. 3. 

(3) Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други права и 

задължения за учениците, доколкото те не противоречат на този правилник. 

(4) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника за 

дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина. 

Чл. 136. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 

2009 г.) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини: 

1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който 

членува; 

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя; 

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа 

на писмена молба от родителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. КАКВО ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПРОМЕНИ С РЕФОРМАТА? 

Текстовете в новия ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ дават яснота за правата и задълженията на учителите, като 

ПРОМЕНИТЕ в новата нормативна база, КОИТО КАСАЯТ АТЕСТИРАНЕТО на 

учителите. Запазват се задълженията, свързани с обучението на учениците и 

опазването на тяхното здраве и не е отпаднала забраната за обучение срещу 

заплащане на ученици, на които се преподава. Повишаването на квалификацията 

е основно задължение на учителите, свързано с тяхното кариерно развитие и 

атестацията им на 4 години.  Най-ниската оценка при атестацията е основание 

за освобождаване от работа! 

 

Глава единадесета 

 

УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ   

 

Раздел ІІ 

Права и задължения 

  

 Чл. 217.  

 (2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

             1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в 

съответствие с държавните образователни стандарти; 

  2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на 

образователния процес и на други дейности, организирани от институцията; 

 3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите 

участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират 

със заинтересованите страни; 

 4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности 

децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им; 

. 

  

Чл. 218.  

(1) не може да извършва срещу заплащане обучение  

(2) няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали 

и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за 

явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и 

за сметка на децата и учениците. 



(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият 

специалист подава пред работодателя си писмена декларация дали срещу заплащане 

през предходната учебна година е извършвал обучение  

(4) подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на 

съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им. 

(5) в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на 

декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят 

дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. 

 

Раздел ІІІ 

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 

 

 

Чл. 219 

(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават 

квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване 

резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. 

Чл. 220. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти 

се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни 

организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се 

извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при 

условията и по реда на тази глава. 

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 

се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с 

документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния 

образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 (3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по 

програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от  

48 академични часа за всеки период на атестиране. 

  

Чл. 223. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация 

педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни 

степени. 

Чл. 224. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално 

портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя 

от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват 

активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или 

училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и 

кариерното му израстване, както и и постигнатите резултати с децата и учениците. 

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на 

педагогическия специалист. 

 

 



Раздел ІV 

Кариерно развитие на педагогическите специалисти 

 

 

Чл. 225.  

(4) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на 

учителите и възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора 

и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се 

запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.  

(5) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският 

стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-

квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. 

 (6) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата 

професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие 

на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. 

 (7) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за 

придобиването на степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на 

педагогическите специалисти се определят с държавния образователен стандарт за 

статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

Чл. 226. (1) Атестирането е процес на оценяване съответствието на дейността 

на педагогическите специалисти с професионалния им профил, както и със стратегията 

за развитие на детската градина и на училището. 

(2) Атестирането се извършва от атестационна комисия, определена от 

работодателя, на всеки 4 години. 

(3) В състава на атестационната комисия задължително се включват 

представители на Обществения съвет, на педагогическия съвет, на финансиращия орган 

и на синдикалните и работодателските организации. 

(4) Освен за кариерното развитие оценката от атестирането може да служи и за 

насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на педагогическия 

специалист. 

(4) При получена най-ниска оценка от атестирането лицето се освобождава 

от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ПРАВА НА ХОРА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ СЛЕД 

РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК: 

При наличие на увреждания и получено експертно решение от ТЕЛК за 

намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, работникът или служителят ползва 

следните облекчения и права, обособени в различни категории – трудови, пенсионни, 

данъчни, социално подпомагане, целеви помощи и добавки. 

Трудови права 

Има право на: 

 труд, освен противопоказния, посочен в решението на ТЕЛК; 

 предварителна закрила при уволнение. Работодателят не може да уволни 

трудоустроен работник без да има предварително разрешение от Инспекцията 

по труда, като трябва да вземе и мнение на ТЕЛК; 

 по-голям годишен отпуск - не по-малко от 26 работни дни; 

 едновременно получаване на пенсия за инвалидност и трудово 

възнаграждение; 

 обезщетение при трудоустрояване, когато подлежи на трудоустрояване, от деня, 

в който получи предписанието за трудоустрояване, до неговото изпълнение в 

размер на брутното му трудово възнаграждение; 

 обезщетение за не повече от 6 месеца при трудоустрояване, ако на новата 

работа е намалено трудовото възнаграждение; 

 право да получава едновременно пенсия за инвалидност и обезщетение за 

безработица, ако има поне 9 месеца осигурителен стаж през последните 15 

месеца; 

 може да участва в различни програми за насърчаване на заетостта на 

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта; 

Пенсии за инвалидност 

Може да се възползва от правото си на пенсия при инвалидност за осигурителен 

стаж и възраст, която може да бъде пенсия за общо заболяване и пенсия за трудова 

злополука или професионална болест. Друга инвалидна пенсия, която не зависи от 

осигурителния стаж, е социалната пенсия за инвалидност. 

Освен от тези пенсии може да се възползва и от пенсия за гражданска 

инвалидност и пенсия за военна инвалидност 

Не може да се получава едновременно лична /наследствена пенсия за 

осигурителен стаж и възраст с лична/наследствена пенсия за инвалидност поради 

общо заболяване. Не могат да се получават заедно и лична пенсия за инвалидност 

поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо 

заболяване. 

  Когато има право на повече от една лична пенсия за инвалидност поради 

различни причини, се определя най-голямата по размер!!! 
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Право на социално подпомагане 

 право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища 

 еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 

образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности; 

 еднократна помощ за издаване на лична карта до 65.00 лв* (размерът на 

гарантирания минимален доход); 
 еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни за мен и 

придружителите ми, когато те не са включени в стойността на отпусната сума за 

лечение 

Заявления за гореизброените помощи по образец се подават в Дирекция „Социално 

подпомагане”. 

 безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане с железопътен 

транспорт; 

 карта за 50% намаление за пътуване в железопътния транспорт за трудно 

подвижни лица на цена 1.00 лв ; 

 

 безплатно годишна винетка за лек автомобил; 

 карта за градски транспорт за София или по-големите градове в България за мен 

и придружителя ми; 

 карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи 

хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране; 

 освобождаване от ползване на обезопасителен колан; 

 предимство при кандидатстване за общинско жилище под наем; 

 облекчения при прием във висши училища в Р България; 

 освобождаване от плащане на потребителска такса при посещение на лекаря или 

на лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не 

повече от 10 дни годишно 

Право на целева помощ 

Има право на целева помощ за: 

 помощни средства; 

 покупка и/ли приспособяване на лично моторно превозно средство; 

 внос на лично моторно превозно средство; 

 преустройство на жилище в размер до 600.00 лв; 

 ползване на жестономични услуги; 

 придружител на лица с увредено зрение, лица със сляпо-глухота и лица със 

затруднения в придвижването; 

 придружител на лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства. 

Заявления за гореизброените целеви помощи по образец се подават в Дирекция 

„Социално подпомагане”. 

  Социалните помощи са освободени от данъци и такси. 
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Право на месечна добавка за социална интеграция 

Добавката е предназначена за покриване на допълнителни разходи за: 

 транспортни услуги; 

 информационни и телекомуникационни услуги; 

 обучение; 

 балнеолечение и рехабилитационни услуги; 

 диетично хранене и лекарствени продукти; 

 достъпна информация; 

 наем на общинско жилище на самотни лица; 

Заявления за гореизброените месечни добавки по образец се подават в Дирекция 

„Социално подпомагане”. 

Данъчни облекчения 

 данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност.; 

 данъчно облекчение за трудовото ми възнаграждение; 

 данъчно облекчение за данъци върху имоти; 

 данъчно облекчение за данък върху автомобил; 

 данъчно облекчение за патентен данък. 

Ако лицето е навършило възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК или преди да  бъде издадено, 

може да ползва данъчните облекчения пожизнено, независимо от определения в 

експертното решение срок. 

*Размерът на сумата е за 2014 г. и се променя всяка календарна година. 
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VII. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ. 

 

Тъй като за голяма част от учителите се налага да полагат допълнителен 

труд поради редица социални причини, в материала са застъпени важни аспекти 

на трудовото правоотношение, касаещи полагането на допълнителен труд при 

същия работодател и изменението на трудовото правоотношение. За 

допълнителна информация, касаеща полагането на труд при друг работодател, 

направете справка с чл.111 от Кодекса на труда. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПРИ СЪЩИЯ РАБОТОДАТЕЛ 

КОДЕКС НА ТРУДА 

Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят може да сключи 

трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е 

в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. 

Допълнителен труд при друг работодател 

Чл. 111. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 

г.) Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други 

работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по 

основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е 

уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово 

правоотношение. 

 

ЗАБРАНА ЗА ЕДНОСТРАННО ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Чл. 118. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят или работникът или 

служителят не могат да променят едностранно съдържанието на трудовото 

правоотношение освен в случаите и по реда, установени в закона. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Не се смята изменение на трудовото правоотношение, 

когато работникът или служителят е преместен на друго работно място в същото 

предприятие, без да се променят определеното място на работа, длъжността и размерът 

на основната заплата на работника или служителя. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят може 

едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя. 

 

Чл. 119. Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между 

страните за определено или неопределено време. 



Изменение на мястото и характера на работата от работодателя 

Чл. 120. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може при производствена 

необходимост, както и при престой, да възлага на работника или служителя без негово 

съгласие да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, но в 

същото населено място или местност за срок до 45 календарни дни през една 

календарна година, а в случаи на престой - докато той продължава. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Промяната по предходната алинея се извършва в 

съответствие с квалификацията и здравословното състояние на работника или 

служителя. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да възложи на работника или 

служителя работа от друг характер, макар и да не съответствува на неговата 

квалификация, когато това се налага по непреодолими причини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК 

 

I.       Основен платен годишен отпуск  

Правото на платен годишен отпуск е индивидуално и субективно право на всеки 

работник или служител и се регламентира, както в Конституцията на Република 

България (чл.48, ал.5), така и в Кодекса на труда - чл.155 от Кодекса на труда (КТ).  

Съгласно Раздел V. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ., 

ЧЛ.40, Т.3. от КТД размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, 

ал. 5 от 

Кодекса на труда и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и 

отпуските за педагогическите кадри се определя общо на 56 работни дни; 

Платеният годишен отпуск е период от време, в рамките на който 

работникът/служителят не е задължен да изпълнява трудовите си задължения, но има 

право на парично обезщетение, което е съразмерно с неговото трудово възнаграждение.  

Правото на отпуск може да бъде упражнено само при съществуващо трудово 

правоотношение с едностранно писмено волеизявление от страна на работника или 

служителя, адресирано до работодателя. В случай на прекратяване на трудовото 

правоотношение, ако правото на отпуск не е било упражнено по време на съществуване 

на трудовоправната връзка, то се трансформира в право на парично обезщетение за 

неизползван платен годишен отпуск - чл.224, ал.1 от КТ.  

Всеки работник/служител има право на платен годишен отпуск в размер на най-малко 

20 работни за съответната календарна година. Това право възниква след придобиване 

на 8 месеца трудов стаж. Ако трудовото правоотношение се прекрати преди 

придобиване на 8 месеца трудов стаж за работника или служителя възниква правото да 

получи парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за съответния 

отработен период.  

Възнаграждението, което работодателят изплаща на работника/служителя по време на 

ползвания от последния основен платен годишен отпуск се изчислява от начисленото 

при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния 

календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който 

работника/служителя е отработил най-малко 10 работни дни. Когато няма месец, през 

който работника/служителя да е отработил най-малко 10 работни дни при същия 

работодател, възнаграждението се определя от уговорените в трудовия договор основно 

и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер - чл.177 от КТ, както и 

чл.17 и чл.18 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата 

(НСОРЗ).   

С оглед осигуряване закрилата на две категории лица, законодателят е  установил 

основният платен годишен отпуск за тях да бъде в по-голям размер. Това са:  



 ненавършилите пълнолетие работещи лица, за които са осигурени не по-малко 

от 26 работни дни платен годишен отпуск, вкл. за годината, в която навършват 

18 години - чл. 305, ал. 4 от КТ.  

 работниците/служителите с трайно намалена работоспособност 50 и повече от 

50 %, за които са осигурени не по-малко от 26 работни дни платен годишен 

отпуск - чл. 319 от КТ.  

II.    Удължен платен годишен отпуск  

Съгласно чл. 155, ал. 5 от КТ определени работници/служители в зависимост от 

особения характер на работата си, придобиват право на удължен платен годишен 

отпуск в рамките на съответната календарна година. Право на удължен платен годишен 

отпуск имат работниците/служителите, които са изчерпателно изброени в чл. 24-31 от 

Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО).  По отношение на 

тази група правни субекти минималния размер на удължения платен годишен отпуск е 

диференциран , в зависимост от тяхната професия, заеманата длъжност, придобитата 

научна степен или научно звание. Работниците/служителите, които спадат към 

изброените в наредбата категории, могат да ползват единствено удължен платен 

годишен отпуск, като за тях той се явява редовен платен годишен отпуск.  

III. Допълнителен платен годишен отпуск  

Допълнителен платен годишен отпуск  по чл. 155, ал. 4 от КТ е този, който се добавя 

към основния годишен платен отпуск. Това право се предоставя в две групи случаи:  

 Допълнителен платен годишен отпуск при специфични условия и рискове за 

живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или 

намалени, независимо от предприетите мерки.  

Условията за прилагане на този текст са уредени в чл. 2, чл. 4 от Наредбата за 

определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен 

годишен отпуск (НОВРКУДПГО), както и в чл. 156, ал. 1, т.1 от КТ във връзка с 

чл. 137, ал. 3 от КТ. Допълнителният платен годишен отпуск при специфични или 

вредни за здравето условия е с минимална продължителност от 5 работни дни.  

 Допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден.  

Ненормирано е работното време, в рамките на което работниците/служителите 

продължават да изпълняват трудовите си задължения и след изтичане на редовното 

работно време - чл. 139, ал. 4 от КТ.  Според чл. 156, ал. 1, т.2 от КТ минималната 

продължителност на този вид допълнителен платен годишен отпуск следва да е 5 

работни дни.  

Допустимо е с индивидуалния или колективния трудов договор да се договорят и по-

големи размери на този допълнителен платен годишен отпуск, като се спазва 

изискването ползването му да се предоставя след придобиване на най-малко 8 месеца 

трудов стаж.  

IV.  Упражняване на правото на отпуск, прекъсване и отлагане  



Правото на отпуск се ползва при спазването на следната процедура: упражнява се след 

писмена молба, адресирана до работодателя от страна на работника/служителя, в която 

последният заявява вида на платения годишен отпуск, който желае да ползва (основен, 

удължен, допълнителен), началната му дата и неговата продължителност. Платеният 

годишен отпуск се ползва от работника/служителя след писменото разрешение на 

работодателя (заповед съгл. чл. 173, ал. 1 от КТ). Работодателят е длъжен при 

поискване да предостави този отпуск в рамките на съответната календарна година, 

освен ако ползването му не е отложено по реда на чл. 176 от КТ. Дори и в условията 

на отлагане, на работника или служителя му се осигурява не по-малко от половината от 

полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск - чл. 173, ал. 5 от КТ. 

Работникът/служителят може да упражни правото си на платен годишен отпуск за 

минали години до прекратяването на трудовото му правоотношение с конкретния 

работодател.  

В определени от закона случаи, отпуск се предоставя по инициатива на работодателя, 

без да е налице воля и съгласие от страна на работника/служителя. Според чл. 173, ал. 

4 от КТ,  работодателят може едностранно да разпореди ползването на платения 

годишен отпуск от работниците и служителите при следните хипотези:  

 При престой, който е с продължителност повече от 5 работни дни - 

работодателят издава заповед, в която посочва причините за възникналия 

престой, определя периода, в който ще бъде ползван отпуска и посочва 

работниците и служителите, които ще ползват този отпуск;  

 При ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители ( 

характера на работния процес позволява той да бъде преустановен в 

предприятието, без това да създава затруднения на трети лица) - работодателят 

издава заповед, в която определя размера на отпуска, времето на ползването му 

и работниците и служителите, които ще ползват едновременно отпуските си;  

 При отправена от работодателя писмена покана за ползване на отпуска до края 

на календарната година, когато работника/служителя не е поискал сам 

ползването му - в този случай, работодателят може и да задължи 

работника/служителя да ползва полагащия му се платен годишен отпуск в срок 

не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която той 

му се полага ( чл.176, ал.2 и 3от КТ).  

Ползваният „принудително" отпуск не се компенсира по друг начин и не ограничава 

възможностите на работника/служителя да поиска ползването на остатъка от опуска си 

по реда на чл. 172 от КТ. Посочените по горе хипотези на ползване на отпуск по 

инициатива на работодателя се отнасят и за тези работници/служители, които не са 

навършили 18 години, както и за майките с деца до 7 години.  

Работникът/служителят могат да ползват по своя преценка наведнъж за целия 

законоустановен период от време или на части своя платен годишен отпуск, но 

задължително наведнъж най-малко половината от полагащия му се платен годишен 

отпуск за съответната календарна година - чл.172 от КТ.  

Прекъсването на започнало ползване на платен годишен отпуск е допустимо, когато:  

 На работника/служителя му е разрешен за ползване друг вид платен или 

неплатен отпуск;  

http://econ.bg/law/forms/article115412/molba_za_polzvane_na_platen_godishen_otpusk


 Постигнато е взаимно съгласие на страните по трудовото правоотношение, 

изразено в писмена форма (без значение кой инициира прекъсването).  

Отлагането на ползването на платения годишен отпуск е регламентирано като 

изключение в текста на чл. 176, ал. 1 от КТ:  

 По инициатива на работодателя, когато важни причини налагат това, но при 

условие, че на работника /служителя му реално и наведнъж му се осигури за 

ползване поне половината от полагащия му се платен годишен отпуск за 

съответната календарна година;  

 По инициатива на работника /служителя, когато ползва друг по вид разрешен 

отпуск или след постигане на съгласие с работодателя - желателно е тези 

уговорки да са в писмена форма;  

Работодателят е длъжен да осигури ползването на отложения платен годишен отпуск 

през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от 

календарната година, за която той се полага - чл. 176, ал. 2 от КТ. В противен случай 

работникът/служителят има право едностранно да определи времето на ползването му, 

като уведоми работодателя за своето решение най-малко 2 седмици по-рано (чл. 176, 

ал. 3 от КТ).  

Съществува забрана за парично компенсиране на неизползван платен годишен 

отпуск. Такава компенсация (обезщетение за неизползван платен годишен отпуск) се 

допуска само при прекратяване на трудовото правоотношение с конкретния 

работодател.  

ВРЕМЕТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ 

ВКЛЮЧВА ЛИ СЕ В СРОКА ЗА ИЗПИТВАНЕ ПО ЧЛ.70 КТ? 

При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се 

включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен 

отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен 

договорът.  Следователно, излизането в отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от 

КТ и след това в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ по 

време на изпитателния срок спира изтичането на срока за изпитване. Ако към момента 

на завръщане на работа след ползването на отпуски за бременност и раждане и 

отглеждане на дете до двегодишна възраст изпитателният срок все още не е изтекъл, то 

трудовият договор може да бъде прекратен във всеки момент на основание чл. 71, ал. 1 

от КТ до изтичане на остатъка от изпитателния срок.  Основанието за прекратяване по 

чл. 71, ал. 1 от КТ не попада в изчерпателно изброените в чл. 333, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от 

КТ случаи, в които майка на дете до тригодишна възраст, бременна работничка или 

служителка или работничка, която ползва отпуск по чл. 163 от КТ, ползват специалната 

закрила при уволнение. 

Справка: чл. 70, ал. 4 от Кодекса на труда. 

 

 

 



IX.  ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 

Понятие 

Трудовата дисциплина е уредена от КТ в три аспекта: 

§Съвкупност на всички задължения на работника/служителя по 

индивидуалното ТрПО – в този смисъл понятието за трудова 

дисциплина се извлича от чл.186 КТ. Няма значение източника на 

задължението – НА, вътрешен акт в предприятието, споразумение 

между страните по индивидуалното ТрПО и т.н. 

§Начин на изпълнение на трудовата функция – чл.124 КТ. Тук става 

дума за спазване на техническите и технологични правила. 

Задължението за спазване на трудовата дисциплина по чл.124 КТ 

определя качествената страна на възложеното изпълнение – как да се 

изпълни. Изисква се добросъвестно изпълнение. 

§Подчиненост на работника/служителя на работодателя – 

основава се на чл.126, т.7 КТ. Подчинеността на работника/служителя 

отразява разпоредителните правомощия на работодателя в трудовия 

процес. Законът дава това предимство на работодателя, тъй като 

евентуалните загуби от трудовия процес, както и професионалния риск 

от увреждане на работната сила, са за негова сметка – правен принцип. 

Нарастващият брой заети работни места изисква координация и контрол 

на големи групи хора. Общественото значение на трудовата дисциплина е 

да гарантира ред и организираност на трудовия процес. 

Правна уредба 

Трудовата дисциплина е обект изцяло на вътрешното 

законодателство. В РБ уредбата е предимно на законово равнище: 

Глава VI и Глава IX КТ; специални закони – Закон за гражданското 

въздухоплаване, Закон за ЖП трансорт, ЗНЗ, ЗСВ, ЗОВС, ЗВО; актове на 

МС – Общи правила за вътрешния трудов ред в предприятията 1987г. – 

установяват общи изисквания за осъществяване на трудовия процес и 

дисциплинарна отговорност за нарушаването им. 

Правилник за вътрешния трудов ред 

Основава се на закона – чл.181 КТ - вътрешен акт на предприятието, 

издаден от работодателя. Това правомощие на работодателя не изключва 

изискването на чл.37 КТ да бъдат поканени представители на синдикатите 

при обсъждане на правилника. 

Правилникът за вътрешния трудов ред конкретизира общо 

установените задължения на работниците/служителите съобразно 

особеностите на предприятието – чл.126, т.7 КТ. Освен това той може да 

установява и първична уредба на неуредени от закона права и задължения 

на страните по индивидуалното ТрПО (напр. приемно време на 

работодателя). Правилникът трябва да бъде съобразен със закона и 

валидния за работодателя КТД. 
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Субекти 

Поради особения характер на института към него е приложен 

императивния метод на регулиране – страните не могат да се отклонят от 

предписаното. Субект на задължението за трудова дисциплина е 

работникът/служителят – чл.124 КТ. 

Съдържание 

То е установено в чл.124 и чл.186 КТ и включва всички задължения на 

работника/служителя по ТрПО. Задължението е единно, макар и кмплексно 

– спазването на трудовата дисциплина означава изпълнение на всички 

задължения на работника/служителя. Неизпълнението на кое да е от тях е 

нарушаване на трудовата дисциплина. Регламентирани са две групи 

задължения на работника/служителя: 

§          Задължения при полагане на труда – чл.126 КТ. Някои от тях 

са свързани с изпълнението на трудовата функция на самия 

работник/служител - чл.126, т.2-3 и сл. КТ. Други задължения от тази 

група предполагат изпълнение не само на личната трудова функция, но 

и тази на останалите работници/служители – чл.126, т.10-11 КТ. 

§          Задължения извън трудовия процес – чл.126, т.9 КТ – 

конфиденциалност, добро име на предприятието и т.н. 

При изпълнение на задълженията си по ТрПО работникът/служителят е 

подчинен на своя работодател – чл.126, т.7 и чл.127 (1), т.5 КТ. 

Работодателят е оправомоцен да дава на работника/служителя указания за 

правата и задълженията му, за безопасните и здравослови условия на труд, 

за вътрешния трудов ред. На първо място това се обуславя от единното, 

общо ръководство на трудовия процес. От друга страна не е възможно 

нормативно регулиране на целия трудов процес – КТ и вътрешният трудов 

ред дават само рамката, а конкретните задачи се поставят от работодателя. 

Съществуват способи за стимулиране на трудовата дисциплина – такива 

санаградите и отличията. 

Подчинеността на работника/служителя спрямо работодателя е само 

организационна. Тя има определени граници. Работникът/служителят 

дължи подчинение в рамките на конкретното ТрПО. Той не е длъжен да 

изпълнява разпореждания, които не произтичат от трудовата му функция. 

Работникът/служителят има задължението да изпълни само това нареждане 

във връзка с ТрПО, което е законно и за което са осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд – чл.283, изр.1 КТ. Освен това, задължителна е 

само тази заповед, чието изпълнение е реално възможно. 

 

Дисциплинарна отговорност 

Понятие 

Неизпълнението на задълженията по ТрПО е свързано със специфичен вид 

юридическа отговорност – дисциплинарна. Дисциплинарната 

отговорност е санкция за неправомерно поведение на 



работника/служителя по ТрПО, за виновно поведение в нарушаване на 

трудовата дисциплина. Тя се изразява в налагане на предвидени в 

закона санкции – задължава работника/служителя да претърпи определени 

неблагоприятни последици вследствие неговото ВИНОВНО 

НЕПРАВОМЕРНО ПОВЕДЕНИЕ. 

Правна характеристика 

Дисциплинарната отговорност е установена в закона по основание, 

съдържание и ред за налагане – неблагоприятните последици, в които се 

изразява, имат правно значение. 

Предпоставки и съдържание на дисциплинарната отговорност 

Работникът/служителят е този, който може да носи дисциплинарна 

отговорност. Тя се налага на определено лице, което се намира в ТрПО и 

поради това е подчинено на определен вътрешен ред. Целта е да се окаже 

въздействие върху поведението на работника/служителя по това ТрПО. 

Отговорността се налага за виновно нарушаване на трудовата дисциплина. 

Основание за налагането на дисциплинарната отговорност е 

виновно неизпълнение на всички задължения на работника/служителя по 

ТрПО. 

Съдържание – налагане на различни по вид и тежест дисциплинарни 

наказания. 

Дисциплинарната отговорност се налага в рамките на определено в 

закона дисциплинарно производство, целящо установяване на факта на 

нарушението, неговата тежест и определяне на сраведливо наказание. 

Изразява се в извършване на предвидени в закона дисциплинарни действия 

с определена последователност. 

Налагането на дисциплинарна отговорност трябва да се отличава от 

временното отстраняване от работа по чл.199 КТ, което не е санкция, а 

превантивна мярка. Временното отстраняване от работа цели да предпази 

работника/служителя от увреждане на здравето, да предотврати евентуално 

извършване на дисциплинарно нарушение от негова страна. Основание за 

временно отстраняване е личното състояние на лицето, обективна 

невъзможност за изпълнение на трудовата му функция. За времето на 

отстраняване на работника/служителя не се плаща трудово 

възнаграждение. Отстраняването трае до отпадане на причината, довела до 

налагането му. 

Обективна и субективна страна на дисциплинарната 

отговорност 

Основанието на дисциплинарната отговорност е нарушаване на 

трудовата дисциплина. Понятието за нарушение на трудовата дисциплина 

се извлича от чл.186, изр.1 КТ – виновно неизпълнение на задълженията по 

ТрПО. Обект на правонарушението е всяко задължение на 

работника/служителя по ТрПО. 



Нарушението може да е формално или резултатно (вредоносно). 

Когато то е вредоносно, носи се и имуществена отговорност. 

Неизпълнението на задълженията представлява несъответствие между 

правно дължимото и фактическото поведение, т.е. винаги е противоправно 

поведение. 

От субективна страна нарушението на трудовата дисциплина се 

характеризира с вина. Това е субективкото отношение на 

работника/служителя към противоправното поведение. Нарушението може 

да е по непредпазливост (по-често) и с умисъл. 

Някои от нарушенията са посочени в чл.187 КТ. Разпоредбата на 

чл.187 КТ конкретизира абстрактната разпоредба на чл.186 КТ, но все пак 

това е примерно изброяване (от т.10 на чл.187 КТ). Следователно не е 

необходимо , когато се налага дисциплинарна отговорност, поведението да 

е по някои от хипотезите на чл.187, т.1-9 КТ. Изброяването е невъзможно. 

Достатъчно е в заповедта за дисциплинарно наказание да се посочи 

легалната дефиниция – чл.186, т.1 КТ и какво точно е нарушението. 

Примерно са изброени и нарушенията в чл.190 КТ, които са 

основания за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – 

уволнение. 

Субекти на дисциплинарната власт 

Дисциплинарната отговорност се налага от изрично овластени 

субекти – субекти на дисциплинарната власт, която е елемент от 

правомощията по ръководене на трудовите процеси – чл.192 КТ. 

Правомощието за налагане на дисциплинарна отговорност е част от 

разпоредителната власт на работодателя. Основен субект на 

дисциплинарната власт е работодателят – чл.192 (1) КТ. 

Субект на дисциплинарната власт може да бъде и горестоящ орган – 

чл.192 (2) КТ. Това са лицата, с които е сключен трудов договор на 

основание чл.61 (2) КТ. 

С такава власт могат да разполагат и специално оправомощени 

лица, като оправомощаването може да е и от самия работодател. 

Дисциплинарната власт може да принадлежи и на субект, определен от 

друг орган извън предприятието, оправомощен от закона – чл.192 

(1) in fine. 
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X. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 

Понятие 

Дисциплинарната отговорност се изразява в налагане на дисциплинарно 

наказание. Това са принудителни мерки за нарушаване на трудовата 

дисциплина, санкция за неправомерното поведение на 

работника/служителя по ТрПО. Съобразно принципа за 

законоустановеност на наказанието, могат да бъдат налагани само 

посочените в КТ принудителни мерки. Други наказания са недопустими. 

Кодексът предвижда: 

§          Забележка – чл.188, т.1 КТ - морален укор към поведението на 

работника/служителя. Забележката има за правна последица 

създаването на състояние на наказаност на работника/служителя. При 

евентуално следващо нарушение на трудовата дисциплина, на 

работника/служителя може да се наложи и по-тежко дисциплинарно 

наказание. 

§          Предупреждение за уволнение – чл.188, т.2 КТ – също морален 

укор, но в по-висока степен. Правните последици са същите като при 

забележката. 

§          Дисциплинарно уволнение – чл.188, т.3 КТ – като наказание 

изразява възможно най-тежък укор към поведението на 

работника/служителя. Има много съществена лична и имуществена 

последица – прекратяване на ТрПО едностранно. 

Работникът/служителят се лишава от работа и трудово възнаграждение. 

Нещо повече – той дължи на работодателя си обезщетение в размер на 

едно брутно трудово възнаграждение, тъй като внезапно го е лишил от 

работна сила. Работникът/служителят обаче запазва правото си на 

обезщетение за безработица в минималния му размер. 

Определяне на дисциплинарното наказание 

Критериите за определяне на дисциплинарно наказание са установени в 

чл.189 (1) КТ: 

§          тежест на нарушението – за да бъде преценена, е необходима 

цялостна оценка на нарушението – какво задължение е нарушено, 

правни последици, степен на неизпълнение; 

§          обстоятелства, при които е извършено нарушението – време, 

производствена обстановка и т.н.; 

§          поведение на работника/служителя – комплекс от обстоятелства, 

определящи трудовата му характеристика – дали е извършил други 

нарушения, осъзнава ли нарушението и др. 

Законът установява и принципа на единност на наказанието – чл.189 (2) 

КТ - едно и също нарушение се наказва еднократно. Този принцип не 

изключва възможността за кумулиране на дисциплинарната отговорност с 

други видове юридическа отговорност по чл.186 (1) КТ. 



Предпоставки за налагане на дисциплинарното наказание 

За да се наложи дисциплинарно наказание е необходимо наличието 

на ТрПО, иначе не би имало задължение за спазване на трудовата 

дисциплина. Освен това ТрПО трябва да съществува при самото налагане 

на наказанието – ако е било прекратено, наказание не може да се наложи. 

За да бъде законосъобразно, наказанието трябва да се наложи в 

определени срокове – чл.194 (1) КТ – два месеца от откриването или една 

година от извършване на нарушението. Началните моменти на тези 

срокове могат да са два – извършване на нарушението или неговото 

констатиране (откриване). Откриване на нарушението означава откриване 

на нарушителя, неговия извършител, от субекта на дисциплинарна власт. 

Сроковете са преклузивни и според трайната съдебна практика тяхното 

изтичане погасява възможността за налагане на дисциплинарно наказание. 

По време на отпуск и участие в стачка сроковете за налагане на наказание 

не текат – чл.194 (3) КТ. 

Субектът на дисциплинарната власт с длъжен да събере 

доказателства. Преди всичко той е длъжен да поиска обяснение от 

нарушителя – чл.193 (1) КТ. Реш. №678/1998г. на III ГО гласи, че 

обясненията трябва да бъдат поискани и дадени преди налагане на 

наказанието. Те могат да бъдат направени устно или писмено и 

работодателят е длъжен да изслуша работника/служителя, съответно да 

приеме писмените обяснения. Работодателят няма право да определя 

формата – той може само да поиска обясненията. Липсата на обяснения е 

абсолютно отменително основание за дисциплинарната отговорност – 

чл.193 (2) КТ – правилото важи, само когато обяснения не са поискани, а 

не и ако са поискани, но не са дадени. Работодателят трябва да събере 

всички други доказателства, посочени от работника/служителя, други 

работници/служители или служебно – чл.193 (1) in fine КТ. 

Заповед за дисциплинарното наказание 

Налагането на дисциплинарно наказание става с писмена заповед, 

която се издава от субекта на дисциплинарната власт – чл.195 (1) КТ – 

дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед. 

Мотивите в заповедта са предвидени за защита на работника/служителя в 

процеса – така той знае срещу какво се брани. 

За момент на налагане на наказанието по правило се счита 

връчването на заповедта – чл.195 (2), изр.1 КТ – поставянето на заповедта 

във фактическата власт на работника/служителя. Ако не може да бъде 

връчена, заповедта се праща по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка - чл.195 (2), изр.2 КТ. Какво става, ако работника/служителя не 

може да бъде открит? – празнота в закона. Дисциплинарното на казание се 

смята за наложено от деня на връчване на заповедта/получаване на 

писмото. 

Наложеното наказание може да бъде обжалвано. Компетентен е РС 

по местонахождението/седалището на работодателя. Срокът за обжалване 

назабележка е един месец – чл.358 (1), т.1 КТ, а за останалите наказания е 



два месеца - чл.358 (1), т.2 КТ. Сроковете са давностни и съдът не следи 

служебно за давността. Съдът може да потвърди или отмени наказанието. 

С отмяната му друго наказание за същото нарушение не може да се 

наложи. 
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По време на работа: 

 Ако работникът претърпи трудова злополука и работодателят не я декларира в 

3-дневен срок пред определеното териториално поделение на НОИ,  работникът 

или негови близки може да декларират злополуката най-късно до една година 

от настъпването й. 
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XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Уредени са с раздел първи, чл. 325-331 от КТ 

За започване на процедура по прекратяване на трудов договор трябва да е на лице 

юридическия факт, например: 

изтичане на уговорен срок; 

закриване на предприятие; 

намаляване обема на работа; 

съкращаване на щат; 

подадено заявление от работника/ служителя; 

дисциплинарно нарушение и т.н. 

1. Процедура при прекратяване на срочен договор по чл. 68 от КТ 

Важно:  

а.Срочните договори се прекратяват без предизвестие с изтичане на уговорения срок с 

издаване на писмена заповед. 

б. Ползването на законоустановен отпуск от работник /служител, работещ по срочно 

правоотношение не е пречка за прекратяване на договора му и не спира изпълнението 

на заповедта. 

в. Работодателят е длъжен да приеме болничния лист от работника, чийто договор е 

изтекъл и да го представи в НОИ /Б. Л. се изплаща в рамките на един месец след 

прекратяване на договора. Размерът на болничния не може да бъде повече от 1 месец 

/чл.       КСО/чл.42, ал.3 от КСО/. 

г. Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за 

неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след 

изтичане на уговорения срок 5 или повече дни без писмено възражение от страна на 

работодателя и длъжността е свободна /чл. 69 от КТ/. 

1.1. Прекратяване на договор по чл. 70 от КТ /за срок на изпитване/.  

 Този договор не е основен, той се сключва винаги във вр. с чл.67 или 68 от КТ. 

Прекратява се без предизвестие от страната, в чиято полза е сключен, до изтичането му. 

В срока на изпитване не се включват ползваните законоустановени отпуски, т.е.те 

удължават срока. Страната, в чиято полза не е сключен договора, може да го прекрати в 

сроковете по чл. 326 КТ; 

1.2. Прекратяване на допълнителен трудов договор /чл. 110 и 111 от КТ/ - прекратява се 

с изтичане на уговорения срок без предизвестие; с предизвестие от 15 дни (чл. 334, ал. 1 

КТ). Издава се Удостоверение за трудовия стаж и не се вписва в трудовата книжка. 

 

2. Процедура по прекратяване на трудов договор за неопределено време на 

основание чл. 328, ал. 1, т. 1-3 от КТ, с предизвестие от работодателя. 

 2.1. Промяна в щатното разписание - /Стриктно се спазва освен КТ и Наредба 

№3 за нормите преподавателска работа и реда за определяне на числеността на 

персонала чл. 10, ал. 3 и чл. 13/. 

 2.2. Промяна в Списък образеца; 

 2.3. Писмено искане за защита по 333 от КТ; 

 2.4. Писмено искане от ТЕЛК, Инспекция по труда, Синдикален орган. 

Важно:  

 а. Предизвестие се връчва след получаване на отговори на писмата по т. 2.1.-2.4. 

 б. Предизвестие не може да се връчи на работник/ служител, който ползва 

законоустановен отпуск. 



 в. Заповед за прекратяване на трудовия договор може да се връчи в деня на 

връчване на предизвестието, но със следващ изх. номер. За неспазено предизвестие се 

заплаща обезщетение по чл. 220 от КТ. 

 г. Заповедта, поражда правни последици, ако се връчи по надлежния ред /лично 

на лицето, при режим на свидетели, по куриер или пощата с обратна разписка/. 

Заповедта влиза в сила от момента на връчване/ от този момент текат съдебни срокове 

по чл. 358 от КТ/. 

 

2.5. Изисквания към заповедта за уволнение: 

 - да е издадена от надлежен орган; 

 - да е в писмена форма и да съдържа всички реквизити /данни за работодателя, 

данни за работника, правно основание /чл. от КТ/, мотиви за прекратяване, дата на 

прекратяване, видове обезщетения и размера им. 

Важно: 
 а. При прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.330, ал.2, т.6 

от КТ /дисциплинарно уволнение/ директорът трябва да спази процедурата  по чл.193 и 

сроковете по чл.194 и чл.333 от КТ. 

б. Заповедта за дисциплинарно наказание трябва да съдържа следните реквизити: 

 - трите имена на работника/ служителя; 

 - конкретното нарушение на трудовата дисциплина - какво точно не е изпълнил 

работника, произтичащо от длъжностната му характеристика; 

 - описание на обстановката, при която е извършено дисциплинарното 

нарушение; 

 - посочва се точно кога е извършено нарушението - дата, час или период; 

 - как е установено нарушението и от кого; 

 - видът на дисциплинарното наказание; 

 - конкретното правно основание, на което се налага наказанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПОРАДИ ЛИПСА НА 

КАЧЕСТВА ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ ЗА ЕФЕКТИВНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може 

да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до 

работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества за 

ефективно изпълнение на работата. Когато работодателят прецени, че един 

работник или служител не е достатъчно ефективен, следва да се съобрази с 

ефективността на други работници и служители на същата или подобна 

позиция. Тоест работодателя не може да поставя прекалено високи или 

неизпълними цели и да използва това за основание да уволни работник или 

служител. Когато обаче имаме работник или служител, който е сравнително 

неефективен в работата си спрямо други работници и служители на същата или 

сходна длъжност, работодателя ще има възможност да упражни правото си на 

едностранно прекратяване на трудовия договор на това основание. Това 

основание за уволнение е безвиновно и то не може да се мотивира с 

дисциплинарни нарушения. Обратното би направило заповедта за уволнение на 

това основание незаконна. 

Неефективното справяне със задълженията трябва да се дължи на липса на 

качества у работника или служителя, свързани с упражняваната от работника 

професия – професионални знания, умения и навици, които са нужни при 

изпълнение на работата. Освен тях, работодателят може да вземе предвид и 

личните качества на работника или служителя, и как тяхната липса се отразява 

на извършваната от него работа. Под лични качества се има предвид наличието 

на мотивация за работа, комуникативни умения, организационни способности, 

нравствени качества (добронамереност, честност, отзивчивост, умение за 

изслушване на събеседника и др.), природна интелигентност и интелектуален 

потенциал (аналитичен ум, обща култура, творчески способности и др.). 

Голяма част от тези качества не се придобиват с годините, с натрупания опит и 

знания, а са белег на личността. 

    Основанието за уволнение по т. 5 трябва да се преценява винаги 

конкретно и с оглед изискванията на определената трудова функция по 

конкретното трудово правоотношение, отразени в длъжностната 

характеристика на съответния работник или служител. Фактите, които 

обосновават наличието на основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, 

могат да бъдат изложени в доклад на атестационна комисия, към който 

заповедта за уволнение евентуално препраща.  

С оглед спазването на процедурата работодателят трябва да отправи 

предизвестие, в писмена форма, до работника или служителя, в което да е 

посочил основанието за прекратяване и срока на предизвестието. Срока на 

предизвестие разбира се трябва да отговаря на уговорения такъв в 

индивидуалния или колективен трудов договор. Предизвестието трябва да бъде 

връчено на работника или служителя срещу подпис, а неговия срок започва да 

тече от деня следващ този на получаването му. Работодателят може да оттегли 

предизвестието преди или едновременно с получаването му от работника или 

служителя. То може да бъде оттеглено от и до изтичане на неговия срок но 

само със съгласието на работника. 

Следваща стъпка е издаването на заповед за прекратяване на трудовия 

договор. За да бъде законосъобразна, тя трябва да бъде мотивирана и да 



съдържа конкретни данни, които са подтикнали работодателя да пристъпи към 

уволнение на това основание. В нея трябва да се посочат конкретните качества 

на работника или служителя, липсата на които води до неефективно справяне с 

поставените задачи. Същата трябва да бъде връчена на работника до 

изтичането на срока на предизвестие. 

 

С разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 на работодателя е предоставена 

възможност да преценява всеки отделен случай, при който на работника или 

служителя липсват конкретни качества за справяне с възложената му работа. 

След тази преценка работодателят е длъжен в самата заповед за уволнение да 

посочи точно и конкретно какви качества липсват на работника за изпълнение 

на трудовите си задължения. Той трябва да изпълни задължението си за 

излагане на мотивите за уволнението в заповедта за прекратяване. 

Липсата на качества трябва да отразява трайно състояние на работника или 

служителя и да свидетелства за неговата неспособност да изпълнява 

резултатно възложената му трудова функция, а не да бъде единична негова 

проява. 

  Липсата на качества трябва да бъде установена. Тя трябва да е обективен 

факт, а не резултат от субективното отношение на работодателя към работника 

или служителя.  

Заповедта за уволнение трябва да съдържа конкретните липсващи 

качества, необходими за изпълнение на служебните задължения. 

     Когато заповедта за уволнение не е подписана от работодателя, тя е 

незаконна, арг. от чл. 61, ал. 1 КТ  

  Кодексът на труда не предвижда възможност работодателят да делегира 

правомощия на други лица или органи, които да упражняват правата и 

задълженията му по трудовия договор. Само дисциплинарната власт може да 

се предоставя по силата на изрично упълномощаване, и то в определени от 

работодателя граници. 

Предварителна закрила 

Работниците и служителите, които отговарят на условията на чл. 333 ал. 1 от 

Кодекса на труда се ползват със закрила при уволнение и могат да бъдат 

уволнени на това основание само с предварително разрешение на инспекцията 

по труда. Разрешението трябва да бъде взето преди връчването на заповедта. 

Оспорване законността на уволнението 

Основанието за прекратяване поради липса на качества за ефективно 

изпълнение на трудовите задължения се основава на обективната преценка на 

работодателя, и за да бъде законосъобразно, той трябва да изпълни 

задължението си за излагане на мотивите за уволнението в заповедта за 

прекратяване. 

Не бива да се бърка прекратяването на договора на това основание с 

реализирането на дисциплинарната отговорност и дисциплинарното уволнение 

поради неизпълнение на трудовите задължения или неизпълнение на законните 

нареждания на работодателя. Въпреки че и в двата случая се говори за 

неизпълнение на за трудовите задължения, за разлика от умишленото 

нарушаване на трудовата дисциплина, за което работодателят има основание за 

реализиране на дисциплинарна отговорност, тук се говори за едно трайно и 

безвиновно поведение на работника или служителя. 

 



XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. СОЦИАЛНО 

ОСИГУРЯВАНЕ. 

 

§ Кодекс за социално осигуряване -  

 

Прекратяване на работа: 

 Най-често срещаният начин и основание за прекратяване на трудовия  договор с 

работодателя е като работникът отправи предизвестие за напускане. Срокът на 

предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е  30 дни, 

доколкото с работодателя  в трудовия  договор не са уговорили по-дълъг 

срок, който обаче не може да бъде повече от 3 месеца. 

Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 

месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Срокът на 

предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. 

 Работодателят може да  предложи на работника по своя инициатива да прекрати 

трудовия му договор срещу обезщетение. Ако след като е получил 

предложението, не се е произнесъл писмено по него в 7-дневен срок, се 

смята, че не го приел. Ако обаче реши да го приеме, то работодателят дължи 

обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното 

получено месечно брутно трудово възнаграждение. 

Важно е да се знае, че ако обещаното обезщетение не бъде платено в 

едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, 

основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало и работникът  

може да се върна на работа. 

След като напусне, за да има право да ползва обезщетение за безработица, 

работникът следва: 

-  да се е осигурявал във фонд “Безработица” най-малко  9 месеца, през 

последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването, 

-  да има регистрация като безработен в Агенцията по заетостта,  

- да не е пенсионер и  

- да не полага труд на друго място.  

Самата продължителност на периода, през който получава обезщетение за 

безработица се определя съгласно натрупания от работника осигурителен стаж, но при 

напускане по взаимно съгласие е за минималния срок от 4 месеца. 
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XIV. ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА ПЕНСИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 

 

 

Нормативна уредба 

 

Кодекс за социално осигуряване (КСО) 

Закон за народната просвета (ЗНП) 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) 

Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска 

работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на 

народната просвета (Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г.) 

 

Юридическа характеристика 

Настоящата процедура има за цел да опише условията и реда за придобиване на 

право на пенсия на учителите. 

Във връзка със специфичния характер на работата си учителите придобиват 

право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при по-благоприятни условия - по-

ниска възраст и по-кратък осигурителен стаж. За изплащането на пенсии на учителите 

преди придобиване на право на пенсия при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 КСО/  

Придобиване право на пенсия 

Чл. 68. (в сила от 01.01.2012 г.) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст 

от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 

декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна 

година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 

65-годишна възраст за мъжете. 

(2) От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от 

първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и 

мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В случай че лицата 

нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2011 г. те придобиват 

право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за 

мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 

декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща 

календарна година с 4 месеца до достигане на 67 години./, както и за 

изплащане на добавка към пенсията на учители, които са се пенсионирали 

при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 КСО (за всеки месец, за който имат 

преведена осигурителна вноска, след навършване на възрастта за ранно 

пенсиониране по § 5 ПЗР КСО), е създаден, считано от 1 януари 1997 г., 

Учителският пенсионен фонд (УПФ). /  

§ 5. (1) До 31 декември 2020 г. включително, учителите придобиват право на 

пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от възрастта им 

по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за 

жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. 

(2) На лицата по ал. 1 се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от 

Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 и намален 

с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на 

възрастта му по чл. 68, ал. 1. 

(3) (в сила от 01.01.2014 г.) На учителите, които са придобили право на 

пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 



и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и 

добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за 

всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване 

право на пенсия по ал. 1. 

(4) (в сила от 01.01.2014 г.) На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 

учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на 

възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския 

пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След 

навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 пенсията се изплаща за сметка на 

фонд "Пенсии". 

(5) ( отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) 

(6) (в сила от 01.01.2014 г.) Годишният бюджет на Учителския пенсионен 

фонд се приема със закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за съответната година като приложение към него. 

(7) (сила от 01.01.2014 г.) В случай че законът за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за съответната година не бъде приет от Народното 

събрание до началото на бюджетната година, приходите на Учителския 

пенсионен фонд се събират и разходите се извършват съобразно действащата 

нормативна уредба. 

(8) (в сила от 01.01.2014 г.) Лицата, които заемат учителски длъжности, и 

зачитането на осигурителния стаж за учителски по смисъла на този кодекс, 

се определят с наредбата по чл. 106./ 

 

       

Средствата в УПФ се набират от осигурителни вноски, които ежемесечно се 

превеждат във фонда за лица, работещи на учителски длъжности, а се изразходват за 

изплащане на пенсии за ранно пенсиониране на учители и за изплащане на добавка към 

пенсията на някои учители. 

Право на ранно пенсиониране на основание § 5 ПЗР КСО имат лица, 

навършили определена възраст, имащи минимален учителски трудов стаж. 

 

Осъществяване на процедурата 

I. Компетентен орган 

Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, 

възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане, издадено от: 

1. длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното 

осигуряване в териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителен 

институт (НОИ), или други длъжностни лица, определени от ръководителя 

на ТП на НОИ; 

2. на длъжностното лице в Столичното управление "Социално осигуряване" 

и на длъжностното лице в НОИ, на което е възложено ръководството на 

дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори 

за лица с постоянен адрес в чужбина - за лица, които нямат постоянен адрес 

в страната и за които не се прилагат разпоредбите на международен договор, 

по който Република България е страна (чл. 98, ал. 1 КСО, чл. 10, ал. 1 

НПОС). 

II. Лице, което има право на пенсия по § 5 ПЗР КСО 

Лицата, които имат право на пенсия по § 5 ПЗР КСО, са учителите с учителски 

осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените. От 31 декември 2011 г. 

осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година 



с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете (§ 5, ал. 1 ПЗР 

КСО). 

Учителски трудов стаж е осигурителният стаж: 

а) положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и 

възпитателни заведения; учебни и възпитателни заведения по смисъла на чл. 

19, ал. 1 НПОС са тези, които са създадени по реда на Закона за народната 

просвета; 

б) на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни 

заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна 

преподавателска работа (чл. 19, ал. 1 и 3 НПОС); 

в) на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на 

образованието, младежта и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако 

отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател 

съобразно придобитото образование, професионална квалификация и 

правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна 

преподавателска работа (чл. 19, ал. 2 НПОС). 

Нормите за преподавателска работа и редът за определяне на числеността на 

персонала в системата на народната просвета се определят с Наредба № 3 от 18 

февруари 2008 г. Персоналът в системата на народната просвета се разпределя на 

педагогически и непедагогически. Педагогическият персонал включва: директор, 

помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по 

спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в 

междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските 

и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, 

корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител (чл. 2 от Наредба № 3 от 18 февруари 

2008 г.). 

Лицата, които не са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска 

дейност, и тези, които нямат определена такава, не могат да ползват правата на § 5 ПЗР 

КСО (чл. 19, ал. 5 НПОС). Установяването дали лицата са изпълнили пълната норма 

задължителна преподавателска работа се осъществява с представяне на удостоверения 

от съответното учебно или възпитателно заведение въз основа на утвърдените в 

началото на всяка учебна година списъци, материалните книги или изплащателните 

ведомости. Документ, установяващ осигурителен стаж на заетите в ученическите 

спортни школи, се издава от Министерството на образованието, младежта и науката; 

г) положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за 

деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 

януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за 

предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, 

положен след 1 януари 2009 г. на длъжността "педагог" или "възпитател" в 

домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли (чл. 19, ал. 4 

НПОС). 

IІІ. Необходими документи 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ - УП-1 (арг. чл. 94, ал. 1 КСО, чл. 1, ал. 1 

НПОС); 

2. документи за осигурителен (трудов) стаж - трудова книжка, осигурителна 

книжка, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ; 

3. ДОКУМЕНТИ за брутното трудово възнаграждение или доход, върху 

който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от 

последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 



януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху 

които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата 

до датата на пенсионирането (датата на инвалидизирането); 

4. документ за прекратяване на осигуряването (чл. 2 НПОС). 

 

IV. Вътрешен ход на процедурата 

 

1. Пенсиониране при условията на § 5, ал. 1 ПЗР КСО 

1.1. Условия за ранно пенсиониране на учителите 

Условието за пенсиониране е наличие на необходимия минимален учителски 

трудов стаж и навършена възраст. Съгласно § 5, ал. 1 ПЗР КСО, до 31 декември 2020 г. 

включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 3 

години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО. Второто условие за придобиване 

право на пенсиониране е наличие на учителски осигурителен стаж. До 31 декември 

2011 г. минималният изискуем стаж е 25 години за жените и 30 години за мъжете, а от 

31 декември 2011 г. този стаж ще се увеличава от първия ден на всяка следваща 

календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за 

мъжете. 

В чл. 19а НПОС конкретно са посочени възрастта и осигурителният стаж, 

необходими на учителите за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст по § 5, ал. 1 ПЗР КСО от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2020 г.: 

- от 1 януари 2012 г. - възраст 57 години и 4 месеца за жените и 60 години и 4 

месеца за мъжете и осигурителен стаж 25 години и 4 месеца за жените и 30 

години и 4 месеца за мъжете; 

- от 1 януари 2013 г. - възраст 57 години и 8 месеца за жените и 60 години и 8 

месеца за мъжете и осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 

години и 8 месеца за мъжете; 

- от 1 януари 2014 г. - възраст 58 години за жените и 61 години за мъжете и 

осигурителен стаж 26 години за жените и 31 години за мъжете; 

- от 1 януари 2015 г. - възраст 58 години и 4 месеца за жените и 61 години и 4 

месеца за мъжете и осигурителен стаж 26 години и 4 месеца за жените и 31 

години и 4 месеца за мъжете; 

- от 1 януари 2016 г. - възраст 58 години и 8 месеца за жените и 61 години и 8 

месеца за мъжете и осигурителен стаж 26 години и 8 месеца за жените и 31 

години и 8 месеца за мъжете; 

- от 1 януари 2017 г. - възраст 59 години за жените и 62 години за мъжете и 

осигурителен стаж 27 години за жените и 32 години за мъжете; 

- от 1 януари 2018 г. - възраст 59 години и 4 месеца за жените и 62 години за 

мъжете и осигурителен стаж 27 години и 4 месеца за жените и 32 години и 4 

месеца за мъжете; 

- от 1 януари 2019 г. - възраст 59 години и 8 месеца за жените и 62 години за 

мъжете и осигурителен стаж 27 години и 8 месеца за жените и 32 години и 8 

месеца за мъжете; 

- от 1 януари 2020 г. - възраст 60 години за жените и 62 години за мъжете и 

осигурителен стаж 28 години за жените и 33 години за мъжете. 

Лица, отговарящи на гореизброените изисквания, имат право на срочна 

пенсия от УПФ. 

Пенсията по § 5, ал. 1 ПЗР КСО се отпуска в намален размер и се изплаща за 

сметка на УПФ до момента, в който лицето навърши възрастта по чл. 68, ал. 



1 КСО. След навършване на тази възраст пенсията се изплаща в пълен 

размер за сметка на фонд "Пенсии" (чл. 19, ал. 6 НПОС). 

Следва да се има предвид, че лицата, които се пенсионират на основание § 5, 

ал. 1 ПЗР КСО, нямат право на добавката от УПФ по § 5, ал. 3 ПЗР КСО, тъй 

като същите не са се пенсионирали при условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО. 

1.2. Отпускане на пенсията 

В резултат от подадено от заинтересованото лице заявление за отпускане на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание § 5, ал. 1 ПЗР КСО, в 

ТП на НОИ се изготвя РАЗПОРЕЖДАНЕ, с което се отпуска (отказва) 

пенсия (чл. 98, ал. 1 КСО, чл. 10, ал. 1 НПОС). 

В разпореждането за отпускане на пенсия при условията на § 5, ал. 1 ПЗР 

КСО се постановяват размерът на пенсията, която следва да се изплаща от 

началната дата на пенсията, както и пълният размер, който следва да се 

изплаща от датата, от която лицето би придобило право на лична пенсия за 

осигурителен стаж и възраст съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 1-3 КСО. 

Трябва да се отбележи, че лицето получава намален размер до момента, 

когато навърши възрастта, необходима за отпускане на пенсия при условията 

на чл. 68, ал. 1-3 КСО. Например учителка, родена през декември 1947 г., 

пенсионирана при условията на § 5, ал. 1 ПЗР КСО на 52 години и 6 месеца 

през юни 2000 г., получава намалена пенсия до декември 2005 г. (66 месеца), 

а учителка, която е родена януари 1949 г., пенсионирана на горното 

основание през юли 2002 г. на 53 години и шест месеца, ще получава 

намалена пенсия до юли 2008 г. (72 месеца). 

2. Пенсиониране при условията на § 5, ал. 4 ПЗР КСО 

По силата на § 5, ал. 4 ПЗР КСО на учителите, които имат изискуемия 

осигурителен стаж съгласно § 5, ал. 1 ПЗР КСО и се пенсионират след 

навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО, се изплаща пенсия в пълен 

размер от УПФ до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО. 

С посочената промяна се уреждат пенсионните права на учителите, които не 

могат да получат ранна пенсия на основание § 5, ал. 1 ПЗР КСО, поради това 

че се пенсионират след навършване на пенсионна възраст, имат минимално 

изискващия се учителски осигурителен стаж, но нямат изискващия се сбор от 

осигурителния стаж и възрастта за отпускане на пенсия за осигурителен стаж 

и възраст при условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО. 

Пенсията по § 5, ал. 4 ПЗР КСО се отпуска в пълен размер и се изплаща за 

сметка на УПФ до момента, в който лицето изпълни условията за 

придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3 КСО, но не по-късно от 

навършване на 65-годишна възраст. След изпълнение на условията по чл. 68, 

ал. 1-3 КСО или след навършване на 65-годишна възраст, пенсията се 

изплаща за сметка на фонд "Пенсии" (чл. 19, ал. 7 НПОС). 

Следва да се има предвид, че лицата, които се пенсионират на основание § 5, 

ал. 4 ПЗР КСО, нямат право на добавката от УПФ, тъй като не е изпълнено 

условието да са се пенсионирали по реда на чл. 68, ал. 1-3 КСО. 

В разпореждането за отпускане на пенсията на основание § 5, ал. 4 ПЗР КСО 

с отделен пункт се отбелязва датата, от която пенсията следва да се изплаща 

за сметка на фонд "Пенсии". Това е първата дата, на която лицето изпълнява 

условията на чл. 68, ал. 1-3 КСО. Когато тази дата е след навършване на 65-

годишна възраст, в разпореждането се посочва датата на навършване на 65-

годишната възраст. В случай че лицето впоследствие представи 

допълнителен осигурителен стаж се променя датата, от която пенсията 



следва да се изплаща за сметка на фонд "Пенсии" и тази дата се посочва в 

разпореждането за изменение на пенсията. 

3. Изчисляване на размера на пенсията на учителите, пенсионирани при 

условията на § 5, ал. 1 и 4 ПЗР КСО 

3.1. Съгласно § 5, ал. 2 ПЗР КСО, на лицата, на които е отпусната пенсия на 

основание § 5, ал. 1 ПЗР КСО, се изплаща срочна пенсия за ранно 

пенсиониране от УПФ в размер, определен по реда на чл. 70 КСО и намален 

с 0,2 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на 

възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО. 

След определяне на правото пенсията на заинтересованото лице се изчислява 

по общия ред на чл. 70 КСО, след което се извършва намалението във връзка 

с недостигащия стаж. Общият размер на намалението отговаря на броя на 

месеците, оставащи до навършването на възрастта, когато лицето би 

придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Намалението на 

пенсията се определя само за пълните месеци, недостигащи на лицето до 

навършване на възрастта. След като веднъж е определен процентът на 

намалението на пенсията, той остава непроменен до навършване на 

необходимата възраст. 

Ако полученият размер на пенсията е под минималния размер за лична 

пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 70, ал. 7 КСО, то той се 

приравнява към него. В случаите, когато изчисленият размер на пенсията е 

над максималния размер по § 6, ал. 1 ПЗР КСО, първо се извършва 

намалението, а след това евентуално пенсията се приравнява към така 

наречения таван. 

Пенсиите на учителите, пенсионирани по-рано от възрастта за трета 

категория труд, до навършване на тази възраст се изплащат от УПФ към 

НОИ. След навършване на възрастта по чл. 68 КСО пенсията на учителите 

продължава да се изплаща от фонд "Пенсии". 

3.2. Пенсиите на учителите, отпуснати на основание § 5, ал. 4 ПЗР КСО, се 

изчисляват по общия ред на чл. 70 КСО и се изплащат от УПФ в пълен 

размер до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО. След навършване на 

65-годишна възраст пенсията се изплаща за сметка на фонд "Пенсии". 

 

V. Други видове пенсии, отпускани на учителите 

Пенсиите за инвалидност на учителите се отпускат и изплащат по общия ред 

съгласно чл. 71-79 КСО. Наследствените пенсии, отпуснати от наследодатели, 

пенсионирани при условията на § 5, ал. 1 КСО, се изчисляват от пълния размер на 

пенсията на наследодателя. Добавката по § 5, ал. 3 КСО в размер, съобразен според 

броя на наследниците, се изплаща и към наследствената пенсия от наследодател 

учител, който е получавал или е имал право на такава добавка. Тя се изплаща от УПФ. 

 

Резултат от процедурата 

Преценката за правото на пенсия при условията на § 5, ал. 1 и 4 ПЗР КСО се 

извършва към датата на освобождаване от учителска или приравнена на нея 

длъжност (по чл. 19, ал. 2 НПОС) и от тази дата тече шестмесечният срок по 

чл. 94, ал. 1 КСО. Не оказва влияние обстоятелството, че след уволнението 

от учителска длъжност лицето е осигурявано на друго основание или е 

прекратено осигуряването му. 

В случай че към датата на освобождаване от учителска длъжност лицето е 

осигурено и по друго правоотношение, правото на пенсия по § 5, ал. 1 и 4 



ПЗР КСО се преценява към датата на освобождаване на лицето от учителска 

длъжност, а началната дата се определя според момента на прекратяване на 

двете правоотношения, от който се следи срокът по чл. 94, ал. 1 КСО. 

На основание чл. 94, ал. 1 КСО, началната дата на пенсията е датата на 

прекратяване на трудовото правоотношение, ако към тази дата лицето 

отговаря на условията на § 5 ПЗР КСО и заявлението е подадено в 

шестмесечен срок. В случай че заявлението е подадено след изтичането на 

шестмесечния срок, началната дата на пенсията е датата на подаване на 

заявлението. 

 

Примерни образци, документи и формуляри 

Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и) - обр. УП-1  

Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - обр. УП-3  

Удостоверение за осигурителен доход - обр. УП-2  

Разпореждане за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст  

 

Справки: 
web6.ciela.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. ЗАКРИЛА ПО ЧЛ.333 ОТ КТ 

 

С промените в Кодекса на труда от 2014 год. защитена категория 

работници и служители, освен изброените по-долу, са вече и тези, които 

със заповед са определени за „Органи по безопасност и здраве“ в 

организацията. 

Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово 

правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Чл. 333 от КТ 

установява т.нар. „предварителна закрила” при уволнение. Тя е предварителна, защото 

предхожда извършването на уволнението. Нейното предназначение е да постави 

извършването на уволнението в зависимост от получаването на предварително 

разрешение от определен държавен или синдикален орган и само след получаването на 

това разрешение уволнението може да бъде извършено. Това разрешение се иска 

писмено от работодателя и трябва да се получи писмено от компетентния държавен или 

синдикален орган. Ако такова разрешение не е поискано или след като е било 

поискано, изобщо не е било дадено, или не е било дадено преди уволнението, то 

извършеното уволнение само на това основание е незаконно. Защитната процедура по 

чл. 333 от КТ представлява едно предварително условие, което работодателят е 

задължен да спази, когато извършва уволнение на посочените в закрилната норма на 

чл. 333 от КТ работници и служители. Предварителното разрешение за уволнение 

означава даване на съгласие или отказ да се разреши извършването на уволнението от 

компетентен държавен или синдикален орган. Техните правомощия са точно 

регламентирани в правната норма и законът не допуска разширяването им. Този орган е 

съответната областна инспекция по труда за случаите по ал. 1 и ал. 5 на чл. 333 от КТ и 

съответния синдикален орган за случаите на ал. 3 и ал. 4 от чл. 333 от КТ. 

Даденото предварително разрешение за уволнение не прави само по себе си 

уволнението законно. И законността на уволнение, извършено с предварително 

разрешение, може да се оспорва по чл. 344 от КТ и такова уволнение може да се окаже 

незаконно, ако други изисквания на закона са нарушени. Наличието на разрешение 

означава само, че при извършване на уволнението това законно изискване е спазено. Но 

то не прегражда пътя за оспорване на уволнението пред съда. Съгласно разпоредбите 

на чл. 358, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 от КТ исковете по трудови спорове относно 

прекратяването на трудовите правоотношения се предявяват в 2-месечен срок от деня 

на прекратяването. 

Приложното поле на предварителната закрила при уволнение се очертава в 

няколко насоки: 

І. С оглед основанието, на което е възникнало прекратеното трудово 

правоотношение, закрилата се прилага: 

                  - за работника или служителя по трудов договор (без договора за 

допълнителен труд – чл. 334, ал. 2 от КТ); 

                  - към трудово правоотношение, възникнало от конкурс – чл. 336 от 

КТ. 

  Закрилата не се прилага обаче към прекратяване на трудово правоотношение, 

възникнало от избор (чл. 339а от КТ). 

ІІ. С оглед основанията за уволнение: 



Те изчерпателно са изброени в чл. 333 от КТ и са: по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при 

закриване на част от предприятието или съкращаване на щата); т. 3 (при намаляване 

обема на работата); т. 5 (при липса на качества на работника или служителя за 

ефективно изпълнение на работата); т. 11 (при промяна на изискванията за изпълнение 

на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях) и чл. 330, ал. 2, т. 6 

от КТ (дисциплинарно уволнение). При другите основания за уволнение 

предварителната закрила не се прилага. 

        ІІІ. С оглед категориите работници и служители, за които тя се прилага: 

1.  Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 

г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, 

точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с 

предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай: 

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 

от 2008 г.) работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст; 

2. трудоустроен работник или служител; 

3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба 

на министъра на здравеопазването; 

4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения 

му отпуск; 

5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) работник или 

служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 

7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество; 

5а. (нова - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) работник или служител, който е избран 

за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание 

или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато има такова 

качество; 

6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) работник или 

служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически 

съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно 

дружество, за времето, докато изпълнява функциите си. 

(2) В случаите по т. 2 и 3 на предходната алинея преди уволнението се 

взема мнението и на трудово-експертната лекарска комисия. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 

31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 

6 работодателят може да уволни работник или служител, който е член на синдикално 

ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен 

изборен синдикален орган, през времето, докато заема съответната синдикална 

длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с предварителното съгласие на 

синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на съответната 

синдикална организация. 

(4) Когато това е предвидено в колективния трудов договор, 

работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата 

или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния 

синдикален орган в предприятието. 

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 46 

от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2009 г., в сила от 29.12.2009 г.) 

Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал 

http://web6.ciela.net/Document?documentId=1594373121&dbId=0&iconId=1&structureId=0,270362,270364,270374&stateObject=%7b%22kind%22:%22welcomePage%22,%22Node%22:null,%22Link%22:%22%2FTree%3FnavigateTo%3D%2F0%2F270362%2F270364%2F270374%22,%22Title%22:%22%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%22,%22State%22:%22/%22,%22Container%22:null%7d&structureId=0,270362,270364,270374&stateObject=%7b%22kind%22:%22welcomePage%22,%22Node%22:null,%22Link%22:%22%252FTree%253FnavigateTo%253D%252F0%252F270362%252F270364%252F270374%22,%22Title%22:%22%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%22,%22State%22:%22/%22,%22Container%22:null%7d
http://web6.ciela.net/Document?documentId=1594373121&dbId=0&iconId=1&structureId=0,270362,270364,270374&stateObject=%7b%22kind%22:%22welcomePage%22,%22Node%22:null,%22Link%22:%22%2FTree%3FnavigateTo%3D%2F0%2F270362%2F270364%2F270374%22,%22Title%22:%22%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%22,%22State%22:%22/%22,%22Container%22:null%7d&structureId=0,270362,270364,270374&stateObject=%7b%22kind%22:%22welcomePage%22,%22Node%22:null,%22Link%22:%22%252FTree%253FnavigateTo%253D%252F0%252F270362%252F270364%252F270374%22,%22Title%22:%22%20%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%22,%22State%22:%22/%22,%22Container%22:null%7d
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етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 

328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 

6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително 

разрешение на инспекцията по труда. 

(6) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 5 

- ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Работник 

или служител, който ползва отпуск по чл. 163, може да бъде уволнен само на 

основание чл. 328, ал. 1, т. 1. 

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., 

предишна ал. 6 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Закрилата по този член се 

отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение. 

 

В чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които 

работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 

1 от КТ е предвидено, че закрила при уволнение имат работници или 

служители, боледуващи от някоя от следните болести: 

                  1. исхемична болест на сърцето; 

                  2. активна форма на туберкулоза;                      

                  3. онкологично заболяване; 

                  4. професионално заболяване;  

                  5. психично заболяване; 

                  6. захарна болест. 

Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са 

определени за уволнение, страдат ли от болести, изброени в чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 

от 20.02.1987 г.     

Работниците, които страдат от болестите, посочени по - горе, са длъжни при 

поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, 

медицинско удостоверение и др.) от лечебно - профилактичните заведения, където се 

лекуват или се водят на диспансерен отчет. Предприятието представя получените 

медицински документи пред съответната трудово - експертна лекарска комисия (ТЕЛК) 

за мнение. 

Предприятието отправя до съответната Дирекция „Инспекция по труда” (ДИТ) 

писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник или 

служител, като в случаите по т. 2 и т. 3 на ал. 1 на чл. 333 от КТ преди уволнението се 

взема мнението и на ТЕЛК. 

Съгласно чл. 333, ал. 3 от КТ в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на 

част от предприятието или съкращаване на щата), т. 3 (при намаляване обема на 

работата), т. 5 (при липса на качества на работника или служителя за ефективно 

изпълнение на работата), т. 11 (при промяна на изискванията за изпълнение на 

длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях) и чл. 330, ал. 2, т. 6 от 

КТ (дисциплинарно уволнение), работодателят може да уволни работник или служител, 

който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов 

или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема 

съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с 

предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното 
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ръководство на съответната синдикална организация.  В § 1, т. 6 от Допълнителните 

разпоредби на КТ е определено, че  „синдикално ръководство” е председателят и 

секретарят на съответната синдикална организация. 

Съгласно чл. 333, ал. 4 от КТ когато това е предвидено в колективния трудов 

договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на 

щата или при намаляване на обема на работа след предварително съгласие на 

съответния синдикален орган в предприятието. За да има закрила по чл. 333, ал. 4 от КТ 

е необходимо: действащ колективен трудов договор, в който изрично да е предвидена 

тази закрила, и който се прилага за работниците или служителите – членове на 

синдикалната организация – страна  по договора, или такива, които са се присъединили 

към договора по реда на чл. 57, ал. 2 от КТ. 

По силата на тази закрила предварителното съгласие се дава от съответния 

синдикален орган в предприятието. Във всеки отделен случай необходимо е този орган 

да бъде изрично посочен в колективния трудов договор. 

Искането за уволнение се прави от работодателя до съответния синдикален 

орган, то трябва да бъде писмено и да се отнася за всеки работник или служител, чието 

уволнение се предприема. Искането трябва да е мотивирано, т. е. в него да се посочват 

обстоятелствата и съображенията, поради които се иска уволнението на поименно 

посочения работник или служител, както и основанието на което се иска уволнението 

му. То трябва да е отправено преди уволнението. 

Компетентният орган прави свое проучване и обсъждане по направеното искане, 

с което е сезиран и отговаря писмено на работодателя. Неговият отговор трябва да бъде 

изричен и да съдържа според обстоятелствата разрешение за извършване на 

уволнението или отказа за всеки отделен случай. Компетентният орган  взема 

становището си самостоятелно въз основа на данните по конкретния случай. Отговорът 

му под форма на разрешение или отказ е окончателен и не е необходимо да бъде 

мотивиран. Той не подлежи на по - нататъшно обжалване пред по - горестоящ орган 

или пред някой държавен орган: съдебен, административен и т.н. 

За бременните работнички и служителки е предвидена закрила при уволнение, 

като чл. 333, ал. 5 от КТ предвижда, че бременна работничка или служителка, както и 

работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, може да бъде уволнена 

с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12 от КТ, както и без 

предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 от КТ. Закрилата действа от 

момента на уведомяване на работодателя и удостоверяването на бремеността. Тази 

закрила при уволнение включва забрана за уволнение на бременната работничка или 

служителка с предизвестие, освен в следните случаи, изчерпателно изброени в КТ: 

закриване на предприятието; отказ на бременната работничка или служителка да 

последва предприятието или поделението, в което работи, когато то се премества в 

друго населено място или местност; когато бременната заема длъжност, на която е 

възстановен незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата 

длъжност; при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Закрилата 

включва и забрана за уволнение на бременната работничка или служителка без 

предизвестие, освен в следните случаи, също изброени в КТ: когато бременната бъде 

задържана за изпълнение на присъда или бъде дисциплинарно уволнена. При 



дисциплинарното уволнение е необходимо предварително разрешение от инспекцията 

по труда. 

По силата на чл. 333, ал. 6 от КТ работник или служител, който ползва отпуск за 

бременност, раждане и осиновяване (т.е. по време на отпуск в размер на 410 дни по чл. 

163 от КТ, от които 45 дни преди раждането), може да бъде уволнен само на основание 

чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ - при закриване на предприятието. 

Закрилата по чл. 333 от КТ се отнася към момента на връчване на заповедта за 

уволнение. 

Териториално компетентна е съответната ДИТ, на територията на която се 

намира седалището на предприятието. 

Отправя се писмено искане до Директора на съответната териториално 

компетентна ДИТ. Искането трябва да отговаря на следните изисквания: да е 

индивидуално за всеки работник или служител; да съдържа основанието, на което ще 

бъде извършено уволнението, и основанието, по което работникът и служителят ползва 

закрила при уволнение; да е мотивирано - да съдържа обстоятелствата и 

съображенията, поради които се иска уволнението. 

Към искането се прилагат доказателства, в подкрепа на основателността на 

уволнението в зависимост от основанието, като например при закриване на част от 

предприятието или съкращаване на щата - старо и ново щатно разписание; при 

дисциплинарно уволнение - документи, свързани с дисциплинарното уволнение и др. 

След подаване на искането за разрешение за уволнение на определен работник 

или служител, в 7-дневен срок съответната ДИТ издава писмено разрешение (съответно 

отказ) за прекратяване на трудовото правоотношение. 

Както разрешението, така и отказът да се издаде такова, е въпрос на независима 

преценка от страна на контролния орган, която той прави самостоятелно, в 

съответствие с изискванията на закона. Законодателят не е регламентирал задължение 

за мотивиране на отказа или на даденото разрешение за уволнение. 

Разрешението по чл. 333 от КТ или отказа за даването му не представляват 

индивидуален административен акт и действащoто българско законодателство не 

предвижда ред за неговото обжалване. То е окончателно и не подлежи на 

преразглеждане. 

Справка: чл. 333 от КТ; чл. 344, ал. 3 от КТ. 

 

 ИА“ГИТ“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI. КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ПО ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ, 

ПОЛЗВАЩИ ЗАКРИЛА ПО ЧЛ.333 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА? 
Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово 

правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ).  Съгласно чл. 

333, ал. 1 от КТ в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на част от 

предприятието или съкращаване на щата); т. 3 (при намаляване обема на 

работата); т. 5 (при липса на качества на работника или служителя за 

ефективно изпълнение на работата); т. 11 (при промяна на изискванията за 

изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях) 

и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ (дисциплинарно уволнение),работодателят може да 

уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки 

отделен случай: 

1.  работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст; 

2.  трудоустроен работник или служител; 

3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на 

министъра на здравеопазването (Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при 

които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, 

ал. 1 от КТ); 

4. работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му 

отпуск; 

5.  работник или служител, който е избран за представител на работниците и 

служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от КТ, за времето, докато има 

такова качество; 

6. работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на 

европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско 

търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява 

функциите си. 

В чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които 

работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 

от КТ е предвидено, че закрила при уволнение имат работници или служители, 

боледуващи от някоя от следните болести: 

 1. исхемична болест на сърцето; 

 2. активна форма на туберкулоза;                      

 3. онкологично заболяване; 

 4. професионално заболяване;  

 5. психично заболяване; 

 6. захарна болест. 

Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са 

определени за уволнение, страдат ли от болести, изброени в чл. 1, ал. 1 от Наредба № 5 

от 20.02.1987 г.     

Работниците, които страдат от болестите, посочени по - горе, са длъжни при 

поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, 

медицинско удостоверение и др.) от лечебно - профилактичните заведения, където се 

лекуват или се водят на диспансерен отчет. Предприятието представя получените 



медицински документи пред съответната трудово - експертна лекарска комисия (ТЕЛК) 

за мнение. 

Предприятието отправя до съответната Дирекция „Инспекция по труда” (ДИТ) 

писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник или 

служител, като в случаите по т. 2 и т. 3 на ал. 1 на чл. 333 от КТ преди уволнението се 

взема мнението и на ТЕЛК. 

Съгласно чл. 333, ал. 3 от КТ в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 (при закриване на 

част от предприятието или съкращаване на щата), т. 3 (при намаляване обема на 

работата), т. 5 (при липса на качества на работника или служителя за ефективно 

изпълнение на работата), т. 11 (при промяна на изискванията за изпълнение на 

длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях) и чл. 330, ал. 2, т. 6 от 

КТ (дисциплинарно уволнение), работодателят може да уволни работник или служител, 

който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов 

или национален ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема 

съответната синдикална длъжност и до 6 месеца след освобождаването му, само с 

предварителното съгласие на синдикален орган, определен с решение на централното 

ръководство на съответната синдикална организация.  В § 1, т. 6 от Допълнителните 

разпоредби на КТ е определено, че  „синдикално ръководство” е председателят и 

секретарят на съответната синдикална организация. 

Съгласно чл. 333, ал. 4 от КТ когато това е предвидено в колективния трудов 

договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на 

щата или при намаляване на обема на работа след предварително съгласие на 

съответния синдикален орган в предприятието. За да има закрила по чл. 333, ал. 4 от КТ 

е необходимо: действащ колективен трудов договор, в който изрично да е предвидена 

тази закрила, и който се прилага за работниците или служителите – членове на 

синдикалната организация – страна  по договора, или такива, които са се присъединили 

към договора по реда на чл. 57, ал. 2 от КТ. 

По силата на тази закрила предварителното съгласие се дава от съответния 

синдикален орган в предприятието. Във всеки отделен случай необходимо е този орган 

да бъде изрично посочен в колективния трудов договор. 

Искането за уволнение се прави от работодателя до съответния синдикален 

орган, то трябва да бъде писмено и да се отнася за всеки работник или служител, чието 

уволнение се предприема. Искането трябва да е мотивирано, т. е. в него да се посочват 

обстоятелствата и съображенията, поради които се иска уволнението на поименно 

посочения работник или служител, както и основанието на което се иска уволнението 

му. То трябва да е отправено преди уволнението. 

Компетентният орган прави свое проучване и обсъждане по направеното искане, 

с което е сезиран и отговаря писмено на работодателя. Неговият отговор трябва да бъде 

изричен и да съдържа според обстоятелствата разрешение за извършване на 

уволнението или отказа за всеки отделен случай. Компетентният орган  взема 

становището си самостоятелно въз основа на данните по конкретния случай. Отговорът 

му под форма на разрешение или отказ е окончателен и не е необходимо да бъде 

мотивиран. Той не подлежи на по - нататъшно обжалване пред по - горестоящ орган 

или пред някой държавен орган: съдебен, административен и т.н. 



За бременните работнички и служителки е предвидена закрила при уволнение, 

като чл. 333, ал. 5 от КТ предвижда, че бременна работничка или служителка, както и 

работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, може да бъде уволнена 

с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12 от КТ, както и без 

предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 от КТ. Закрилата действа от 

момента на уведомяване на работодателя и удостоверяването на бремеността. Тази 

закрила при уволнение включва забрана за уволнение на бременната работничка или 

служителка с предизвестие, освен в следните случаи, изчерпателно изброени в КТ: 

закриване на предприятието; отказ на бременната работничка или служителка да 

последва предприятието или поделението, в което работи, когато то се премества в 

друго населено място или местност; когато бременната заема длъжност, на която е 

възстановен незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата 

длъжност; при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. Закрилата 

включва и забрана за уволнение на бременната работничка или служителка без 

предизвестие, освен в следните случаи, също изброени в КТ: когато бременната бъде 

задържана за изпълнение на присъда или бъде дисциплинарно уволнена. При 

дисциплинарното уволнение е необходимо предварително разрешение от инспекцията 

по труда. 

По силата на чл. 333, ал. 6 от КТ работник или служител, който ползва отпуск за 

бременност, раждане и осиновяване (т.е. по време на отпуск в размер на 410 дни по чл. 

163 от КТ, от които 45 дни преди раждането), може да бъде уволнен само на основание 

чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ - при закриване на предприятието. 

Защитната процедура по чл. 333 от КТ представлява едно предварително 

условие, което работодателят е задължен да спази, когато извършва уволнение на 

посочените в закрилната норма на чл. 333 от КТ работници и служители. 

Предварителното разрешение за уволнение означава даване на съгласие или отказ да се 

разреши извършването на уволнението от компетентен държавен или синдикален 

орган. Техните правомощия са точно регламентирани в правната норма и законът не 

допуска разширяването им. Този орган е съответната областна инспекция по труда за 

случаите по ал. 1 и ал. 5 на чл. 333 от КТ и съответния синдикален орган за случаите на 

ал. 3 и ал. 4 от чл. 333 от КТ. 

Когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на 

съответната ДИТ или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е 

било дадено преди уволнението, последното е незаконосъобразно. Закрилата по чл. 333 

от КТ се отнася към момента на връчването на заповедта за уволнение. 

Териториално компетентна е съответната ДИТ, на територията на която се 

намира седалището на предприятието. 

Отправя се писмено искане до Директора на съответната териториално 

компетентна ДИТ. Искането трябва да отговаря на следните изисквания: да е 

индивидуално за всеки работник или служител; да съдържа основанието, на което ще 

бъде извършено уволнението, и основанието, по което работникът и служителят ползва 

закрила при уволнение; да е мотивирано - да съдържа обстоятелствата и 

съображенията, поради които се иска уволнението. 



Към искането се прилагат доказателства, в подкрепа на основателността на 

уволнението в зависимост от основанието, като например при закриване на част от 

предприятието или съкращаване на щата - старо и ново щатно разписание; при 

дисциплинарно уволнение - документи, свързани с дисциплинарното уволнение и др. 

След подаване на искането за разрешение за уволнение на определен работник 

или служител, в 7-дневен срок съответната ДИТ издава писмено разрешение (съответно 

отказ) за прекратяване на трудовото правоотношение. 

Както разрешението, така и отказът да се издаде такова, е въпрос на независима 

преценка от страна на контролния орган, която той прави самостоятелно, в 

съответствие с изискванията на закона. Законодателят не е регламентирал задължение 

за мотивиране на отказа или на даденото разрешение за уволнение. 

Разрешението по чл. 333 от КТ или отказа за даването му не представляват 

индивидуален административен акт и действащoто българско законодателство не 

предвижда ред за неговото обжалване. То е окончателно и не подлежи на 

преразглеждане. 

Справка: чл. 333 от КТ; чл. 344, ал. 3 от КТ. 

ИА “ГИТ“ 


