
Видове дисциплинарни наказания 

Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания са: 
1. забележка; 
2. предупреждение за уволнение; 
3. уволнение. 
 

Дисциплинарно уволнение 

Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 190 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., 
в сила от 31.03.2001 г.) Дисциплинарно уволнение може да се налага за: 
1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко 
от които не по-малко от 1 час; 
2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 
3. системни нарушения на трудовата дисциплина; 
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) злоупотреба с доверието на 
работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения; 
5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама 
в цената, теглото, качеството на стоката или услугата; 
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства 
на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер; 
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) други тежки нарушения на трудовата дисциплина. 
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Дисциплинарно уволнение по ал. 1 
се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1. 
 

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие 

Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят може да прекрати трудовия договор 
без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на 
присъда. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят прекратява трудовия договор без 
предизвестие, когато: 
1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) работникът или служителят бъде лишен с 
присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема 
длъжността, на която е назначен; 
2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) на работника или 
служителя бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с 
оглед на придобитата степен; 
3. (нова - ДВ, бр. 83 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила 
от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) служителят е 
заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на 
лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на 
магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или 
от регистъра на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на 
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците 
и на помощник-фармацевтите; 
4. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 83 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 
52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) 
5. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът 
или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване; 
6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 83 от 1998 г.) работникът 
или служителят бъде дисциплинарно уволнен; 
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) работникът или служителят не изпълни задължението за 
уведомяване по чл. 126, т. 12; 
8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1; 
9. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) с влязъл в 
сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество; 
10. (нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) педагогически специалист по 
смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование е осъден за умишлено 
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 
11. (нова - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) работникът или служителят не премине проверка за 
почтеност, предвидена в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество. 
 



 
 
 
 

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без 
предизвестие 

Чл. 221. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 
г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) При прекратяване на трудовото 
правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 
2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение 
за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на 
действителните вреди - при срочно трудово правоотношение. 
(2) При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на 
работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за 
срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на 
действителните вреди - при срочно трудово правоотношение. 
(3) Предходната алинея се прилага и когато работникът или служителят бъде уволнен по чл. 
330, ал. 1 поради осъждане за престъпление, което съставлява и нарушение на трудовите 
задължения. 
(4) Действителните вреди по предходните алинеи се изчисляват върху брутното трудово 
възнаграждение на работника или служителя, както следва: 
1. в случаите по ал. 1 - за времето, през което работникът или служителят е останал без 
работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото правоотношение; 
2. в случаите по ал. 2 и 3 - за времето, през което работодателят е останал без работник или 
служител за същата работа, но за не повече от остатъка от срока на трудовото 
правоотношение. 
 


