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ПОНЯТИЙНИ БЕЛЕЖКИ - 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Не е незаконно уволнението при:
прекратяване по чл. 331 КТ, ако обезщетението не е
платено -Реш. № 83/2013г. по гр.д. № 334/12 г., ІV г.о., ВКС;
Обявено за недействително тр. правоотношение, но:
 за чл. 328, ал.1 ,т. 6 КТ вж. ТР № 4 от 01.02.2021 г.

т.д. № 4/2017 г., ОСГК НА ВКС;
 отделна уговорка от трудовия договор, ако тя

обосновава уволнение (Реш. № от 07.02.2020 г. по в.
гр. д. № 316/2019 г., ОС – Ямбол);
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ПОНЯТИЙНИ БЕЛЕЖКИ - 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Трябва да се използва защитата срещу незаконно 
уволнение и когато:

е заявено от р/сл едностранно прекратяване по чл. 327
КТ, ако работодателят, вместо да констатира
прекратяването на ТПО, издава заповед за уволнение -
Реш. № 1070 от 10.02.2020 г. по в.гр.д. № 7680/2018 Г., СГС;
Р. № 75/2013 г. по гр.д. № 876/2012 г. на III ГО на ВКС; Р. №
89/2011 г. по гр.д. № 278/2010 г. на IV ГО на ВКС;
 Не може да се използва защитата срещу незаконно 

уволнение при прекр. на ТПО, възникнало от избор.
Материалът е обект на авторско право и никаква част от него не може да бъде публикувана без съгласието на Цвета Попова©     5



НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ - 1 
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 2 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена процедура за уволнение:
 за дисциплинарно наказване:
 уволнение от некомпетентен орган – Р. № 209/2020 г. по
гр.д. № 4884/2019 г., IV г. о. на ВКС;
 неспазване на изисканията за обяснения по чл. 193 КТ –
Р. № 31/19; № 1299/13г. , ІІІ г.о.; № 698/12 г.; № 821/2017 г., ІV
г.о, ВКС; ел. – Р. № 101843/19 г., СРС, Р. № 303/13 г., ВКС, IV
г.о.; прилагане на чл. 193, ал. 3 КТ, ако обяснения не са дадени
– Р. № 6/20 г. по гр. д. № 1912/19 г., III г. о. ВКС;
 неспазване на сроковете за налагане на дисциплинарно
наказание – чл. 194 КТ, спиране на сроковете според ал. 4;
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 2 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена процедура за уволнение:
 за дисциплинарно наказване:
 неспазване на сроковете за налагане на дисциплинарно
наказание -– откриване на нарушението: Р. № 6/2020 г. по гр.
д. № 1912/19 г.; № 363/12 г. по гр. дело № 354/11 г., III г. о.; Р. №
81/21 г. по гр.д. № 2618/20г.; № 231/11 г. по гр. дело № 858/10 г.; №;
256/2012 г. по гр. дело № 1036/2011 г.; № 367/2011 г. по гр. дело №
108/11 г.; № 203/15 г. по гр. дело № 6889/2014 г. , IV г.о.,ВКС;

- допустимо да не уточнява конкретно момент на
извършване на нарушението: Р. № 37/20 г. по гр. д. № 3369/19 г.,
IV г. о., ВКС.
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 3 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена процедура за уволнение:
 за дисциплинарно наказване:
Съдържание на искане на обяснения – Р. № 60159/21 г. по гр.
Д. № 3927/20 г.; № 722/11 г. по гр. д. № 518/09 г.; № 68/14 г. по гр.
д. № 3145/13 г.; № 270/13 г. по гр. д. № 1328/12 г. IV г.о. ВКС.
Неизвършване на нарушението:
- по чл. 190, ал. 1, т. 4 КТ - злоупотреба с доверието на рабдат.
или разпространяване на поверителни за него сведения - Р. №
60162/21 г. по гр.д. № 2967/20г.; № 108/15 г. по гр. д. № 5516/14 г.;
№ 940/20г., III г. о.; № 56/14 г. по гр. д. № 4607/13 г.; № 86/11 г. по
гр. д. № 1734/09 г., № 242/12 г. по гр. д. № 932/11 г., IV г.о., ВКС.
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 4 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена процедура за уволнение:
 за дисциплинарно наказване:
Несъобразяване на тежестта на нарушението: решение
№ 244/17г. по гр. д. № 574/2017г.; 67/21г. по гр.д. №
390/20 г., IV г. о.; № 62/21 г. по гр.д.. № 2034/2020 г., III Г. О.
НА ВКС; р. № 372/10г. по гр. д. № 1040/2009 г.; №
167/15.03.2013г. по гр. д. № 1102/12 г.; № 246/21 г. по гр.д. №
1156/20 г., ВКС, ГК, IV г. о.
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 5 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена процедура за уволнение:
 неспазена процедура по задължителен подбор
 Упражняване на право или изпълнение на задължение -
Т.Р. № 5/2021 по т. д. № 5/19 г.; Т.Р. № 3/2012 по т. д. № 3/2011 г.;
 Критерии за подбор: № 60219/21 г. по гр.д. № 3087/20 г., №
52/15 г. по гр. д. № 3627/14 г.; № 84/16 г. по гр. д. № 3959/15 г.;
№ 128/17 г. по гр. д. № 2903/2016 г.; № 223/19 г. по гр. д. №
1501/2019 г., IV г.о; № 196/20 г. по гр. д. № 594/20г., III г.о., ВКС;
 Кои служители участват: Р. № 170/20г. по гр.д. 503/20г.;
№ 121/20г. по гр. д. № 4120/19 г., III г.о.; Р. по гр.д. № 1451/11 г., IV
г.о., ВКС.
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 6 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена процедура за уволнение:
 неспазена процедура по задължителен подбор
 Доказване извършване на процедурата: Р. № 57/2021 г. по
гр. д. № 1593/2020 г.; Р. № 61 от/21г. по гр.д. № 1702/20 г., III г.о.,
ВКС.
 Упражняване на правото на подбор, при което се
уволнява незасегнат от съкращаването или намаляването на
обема на работата р/сл. - Р. № 23/20 г. по гр. д. № 1853/2019 г.,
IV г. о., ВКС.
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 7 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена процедура за уволнение:
 неспазена процедура по задължителна предварителна
закрила при уволнение по чл. 333 КТ:
 относно момента на прилагане на закрилата:
независимо от предвиденото в чл. 333, ал. 7 КТ, че
закрилата се прилага към момента на връчването на
заповедта, ако има предизвестие, се прилага към
момента на връчването му – Р. № 60092/21г. по гр. д. №
2605/20 г., № 208/12 г. по гр. д. № 738/11 г.; № 559/12 г. по
гр. д. № 650/09 г.; № 208/12 г. по гр. д. № 738/11 г.; №
437/12 г. по гр. д. № 1594/2010 г., ВКС, IV ГО

Материалът е обект на авторско право и никаква част от него не може да бъде публикувана без съгласието на Цвета Попова©

13



НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 8 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена процедура за уволнение:
 неспазена процедура по предварителна закрила по чл. 333 КТ:
 за основанията за закрила: иска се разрешение за всяко: Р.
№ 168/12 г. по гр. д. № 1113/11 г., III г.о.; № 83/11 г. по гр. д. №
1784/09 г.; № 443/24.03.16 г. по гр. д. № 2569/15 г. IV г.о., ВКС.
 Необходимо е работодателят да е уведомен: Р. № 492/10г.
по гр. д. № 477/10 г., IV г.о., ВКС;
 Основанието да е действително налице: Р. № 21/11 г. по гр.
д. № 808/2010 г.;
 Отпада: Р. № 246/13г. по гр. д. № 711/12 г.; 364/14г.; № 9/21г.,
IV г.о.; № 61/15 г. по гр. д. № 4165/2014 г. III г.о., ВКС.
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 9 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена процедура за уволнение:
 неспазена процедура по предварителна закрила по чл. 333
КТ:
 за основанието по чл. 333, ал.3 КТ – синдикален
ръководител или секретар – Р. № 167/20г. по гр.д. №
137/2020г., IV г.о., ВКС
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 10 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Липса на фактическо основание за уволнение –
Закриване на част от предприятието и реорганизация
– ТР № 5 от 2021 . по т.д. № 5 от 2019 г., ОСГК, ВКС;
Съкращаване в работата и реорганизация: ТР № 5 от
2021 .; Р. № 42/21 г. по гр. д. № 203/20г., III г.о., ВКС;
Не е възможно съкращаване: Р. № 60142/21 г. по гр.д. №
3474/20г.
липсващи качества на р/сл за ефективно изпълнение на
работата – Р. № 60167/21г. по гр.д. № 559/18г., IV го, ВКС
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 11 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Липса на фактическо основание за уволнение –
по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ когато р/сл не притежава
необходимото образование или професионална
квалификация за изпълняваната работа – т. р. № 4 ОТ
2021 г. по т.д. № 4/2017 Г., ОСГК на ВКС, № 83/21 г. по гр. д.
№ 2947/20 г., IV г. о.; № 60223/21 г. по гр.д. № 970/17 г.; №
60240/21г. по гр.д. № 2195/2017 г., III г.о., ВКС.
 Липса на яснота кое е приложеното основание – ТР №

5 от 2021 г.
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НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ – 12 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Неспазена забрана за уволнение:
 неспазена забрана за уволнение по чл. 333, ал. 5 или 6 КТ;
Уволнение при условията на локаут – чл. 20 ЗУКТСП;

 Уволнение на непредвидено в закона основание.
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