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като съобразява данните по делото относно съдържанието 
на трудовите функции на длъжността съгласно длъжностна-
та характеристика, мястото на длъжността в йерархията 
на длъжности в рамките на съответното предприятие, 
независимо от наименованието на длъжността.

(Виж диска – Заповед за прекратяване на трудов договор по 
чл. 328, ал. 2 КТ)

Основания за уволнение с предизвестие по причини, 
свързани с работника или служителя

• Липса на качества (чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ)
работодателят може да прекрати трудовия договор 

с предизвестие при липса на качества на работника или 
служителя за ефективно изпълнение на работата. 

ВАЖНО! Най-напред трябва да се подчертае, че свободата на 
преценка на работодателя не означава произволни причини за увол-
нението. За да е законосъобразно едно уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 
КТ, на работника или служителя трябва действително и трайно 
да липсват качества за ефективно изпълнение на работата. 
Временни състояния не могат да обусловят „липсата на качества“. 
Без значение е дали тази трайна липса на качества се дължи на 
„недостатъчна образованост, опит или природни дадености – като 
съобразителност, сръчност, схватливост, концентрация, способност 
за работа с хора или клиенти за определени професии“ (Решение 
№ 306 от 18.05.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1730/2009 г., III г. о.).

В Решение № 179/2016 г. на ВКС по гр. д. № 1237/2016 г., III г. о.  
е потвърдено уволнението на банков служител – управител на 
банков клон, който не е проявявал активност, инициативност и 
находчивост за привличане на нови клиенти, обслужване на заемите, 
отпуснати от банката, поради което по тези основни показатели 
банковият клон изоставал.
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Липсата на качества по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 5 
КТ води до неизпълнение на служебните задължения, 
което не се дължи на виновното поведение на работника 
или служителя. често допускана грешка в практиката 
е смесването на разглежданото основание с правилата 
на дисциплинарната отговорност. както се посочва на-
пример в решение № 101 от 25.05.2010 г. на вкс по гр. д. 
№ 4035/2008 г., IV г. о.: „Когато [неизпълнението на трудовите 
задължения] се дължи на липса на качества на работника или слу-
жителя, то е едно трайно състояние и е обективно. Липсва винов-
но поведение у работника или служителя, поради което и той не 
носи дисциплинарна отговорност, но трудовото правоотношение 
може да бъде прекратено едностранно от работодателя по реда 
на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ. Когато неизпълнението на трудовите 
задължения не се дължи на обективните възможности на работни-
ка и служителя, а на умишленото му или небрежно поведение, то е 
налице нарушение на трудовата дисциплина. Подобно неизпълнение 
на трудовите задължения се санкционира по правилата за търсене 
на дисциплинарна отговорност“.

„Налице е съществена разлика в субективното отношение на 
работника или служителя към неизпълнението. При основанието 
„липса на качества“ работникът или служителят не желае пости-
гане на неудовлетворителен трудов резултат, но поради това, че не 
притежава необходимите качества, този отрицателен резултат 
е налице. При дисциплинарното нарушение, като основание за 
дисциплинарно уволнение, работникът може да има съответните 
качества, но отрицателният или неудовлетворителен резултат 
е последица на умисъл или небрежност“ (решение № 306 от 
18.05.2010 г. на вкс по гр. д. № 1730/2009 г., III г. о.).

ВАЖНО! Заповед за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, в чи-
ито мотиви са включени дисциплинарни постъпки на работника 
или служителя (например закъснения за работа, неизпълнение на 
законни нареждания на работодателя, неспазване на техническите 
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и технологичните правила и др.) ще е незаконосъобразна и е много 
вероятно съдът да я отмени.

Друга често допускана грешка е и смесването на лип-
сата на качества с липса на необходимото образование 
за изпълняваната работа (виж по-долу). Ако изискванията 
за заемане на една длъжност се изменят така, че за нея да 
е необходима по-висока образователна степен, а назначени-
ят на съответната длъжност служител не отговаря на 
тях, основанието за прекратяване на трудовия договор 
ще е чл. 328, ал. 1, т. 6 кт. уволнението поради липса на 
качества в случая ще е незаконосъобразно.

„Преценката за наличието на основание за уволнение по чл. 328, 
ал. 1, т. 5 от КТ е винаги конкретна и се прави с оглед изисквани-
ята на определената трудова функция, възложена на работника 
по конкретното трудово правоотношение.“ (решение № 992 от 
28.01.2010 г. на вкс по гр. д. № 195/2009 г., III г. о.; решение 
№ 483 от 13.10.2009 г. на вкс по гр. д. № 5084/2008 г., II г. о.  
и др.) това изискване означава, че „липсата на качества за 
ефективно изпълнение на работата“ винаги трябва да се 
изследва по отношение на конкретно възложената с тру-
довия договор и длъжностната характеристика работа, 
а не по принцип.

Въпрос с особено голямо практическо значение е 
мотивирането на уволнителната заповед. то е необхо-
димо най-малко по две причини: от една страна, за да се 
гарантира, че уволненият работник или служител знае кои 
качества за ефективно изпълнение на работата му липсват 
според работодателя и съответно е в състояние да изгради 
защитната си теза при евентуално обжалване на уволне-
нието. от друга страна, без мотиви в заповедта съдът 
няма как да извърши преценка на законосъобразността , 
като провери съществуването на твърдените факти, 
както и правилното им квалифициране и подвеждане под 
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правната норма (решение № 150 от 11.06.2015 г. на вкс по 
гр. д. № 5166/2014 г., III г. о.).

Посочването единствено на законовото основание за 
уволнението „прави невъзможно извършването на преценка дали 
са налице условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ. Липсата на мотиви 
в издадената заповед не може да се преодолее чрез въвеждането им 
при разглеждане на трудовия спор, тъй като законосъобразност-
та на уволнението се преценява към момента на прекратяване 
на трудовото правоотношение, а писмената форма е условие за 
действителност на волеизявлението на работодателя“ (решение 
№ 31 от 23.01.2002 г. на вкс, III г. о.). изричното посочва-
не на отделните качества не е необходимо, ако е посочен 
начинът, по който работникът се справя с възложената 
работа и/или са посочени задълженията, които работникът 
не е в състояние да изпълни (решение № 318 от 11.11.2014 г. 
на вкс по гр. д. № 1201/2014 г., IV г. о.). основанията за 
прекратяване на трудовия договор от работодателя могат 
да бъдат посочени в отделен документ, към който може 
да се препраща (решение № 169 от 31.05.2010 г. на вкс по 
гр. д. № 728/2009 г., IV г. о.).

накрая, следва да се отбележи и един важен извод, до 
който достига вкс в решение № 186 от 11.12.2015 г. по  
гр. д. № 295/2015 г., III г. о. Предложението от работода-
теля за прекратяване на трудовия договор по взаимно 
съгласие, предшестващо уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 
КТ, не опорочава уволнението. „Обсъждането на подобна 
възможност не може да обосновава извод, че правото на работода-
теля по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ е упражнено от него [работодателя] 
превратно и незаконосъобразно.“

(Виж диска – Заповед за прекратяване на трудов договор по 
чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ)
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• Придобиване на право на пенсия (чл. 328, ал. 1, 
т. 10 и сл. КТ)

През изминалите няколко години настъпиха редица про-
мени в трудовото и осигурителното законодателство, 
като неколкократно се измени концепцията за връзката 
между подбитото право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст по ксо и съдбата на трудовото правоотношение. 

1. До 2012 г. придобитото право на пенсия даваше 
право на работодателя да прекрати едностранно тру-
довото правоотношение с предизвестие. разбира се, той 
можеше да избере дали да се възползва от това право или 
не, но обикновено се пристъпваше към прекратяване на 
трудовия договор, защото правото на пенсия не можеше 
да се упражни ефективно, без да е прекратено осигурява-
нето. самите работници и служители предпочитаха да 
бъдат „пенсионирани“, и по възможност да встъпят в 
ново трудово правоотношение със същия или друг рабо-
тодател, за да получават едновременно пенсия и заплата. 
тъй като възникваха спорове дали трудовите договори, 
сключени с пенсионери, могат отново да бъдат прекратени 
на същото основание (придобито право на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст), беше въведено ново основание за 
уволнение на служители, назначени като пенсионери. така 
законодателят даде изричен утвърдителен отговор на въ-
проса допустимо ли е прекратяването на трудов договор 
„поради пенсиониране“ повече от веднъж.

2. В началото на 2012 г. част от разпоредбата на 
чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ беше отменена и правото на рабо-
тодателя да прекрати едностранно трудовия договор 
при придобиване на право на пенсия от работника или 
служителя отпадна. Запазена беше единствено възмож-
ността за прекратяване на трудовите правоотношения с 
професори, доценти и доктори на науките при навършване 
на 65-годишна възраст, но тя няма връзка с придобиването 
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на право на пенсия. възможно е тези лица да навършат 
посочената възраст, без да са придобили право на пенсия, 
като това не е пречка за прилагане на основанието. 

като цяло практиката се ориентира към прекратяване 
на трудовите договори на работниците и служителите 
в „пенсионна възраст“ по взаимно съгласие, за да могат те 
да упражнят осигурителните си права (разбира се, когато 
страните успяваха да постигнат съгласие за това). впослед-
ствие често се сключваха нови трудови договори.

същевременно правото на „повторно“ прекратяване 
на трудовото правоотношение, възникнало с пенсионер, 
беше запазено, макар и извън историческия контекст на 
приемането му. такова прекратяване формално вече не се 
явяваше „повторно“, доколкото работодателят не можеше 
да прекрати договора при първоначалното придобиване на 
право на пенсия. 

3. В началото на 2015 г. бяха приети промени в оси-
гурителното законодателство и отпадна изискването 
за прекратяване на осигуряването като предпоставка 
за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст. това изправи работодателите пред допълнителни 
затруднения, като им отне и юридическата, и фактическа-
та възможност да прекратят трудовоправната връзка с 
работници и служители, придобили право на пенсия. Ако 
до този момент те често приемаха прекратяване на тру-
довите си договори по взаимно съгласие, за да упражнят 
правото си на пенсия, с отпадането на това изискване 
решението дали да останат на работа премина изцяло в 
техни ръце. 

4. Впоследствие законодателят преосмисли решение-
то си относно прекратяването на трудовото право-
отношение при пенсиониране и възстанови отменената 
през 2012 г. уредба (Дв, бр. 54 от 17.07.2015 г.). според сега 
действащата редакция на чл. 328, ал. 1, т. 10 кт работода-


