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Резюме 

В настоящата работа се изследва въпроса за трудовата дисциплина и 

дисциплинарната отговорност на хабилитираните лица според българското 

законодателство. Отговорността в сферата на висшето образование е гаранция за 

високо качество на образователната услуга и за спазване на правата на обучаваните 

лица. На правен анализ са подложени нормите на относимите нормативни актове – 

Закон за висшето образование и Закон за развитие на акдемичния състав в Република 

България. На база на извършеното изследване на някои въпроси на дисциплинарните 

нарушения и дисциплинарните наказания се правят изводи и обобщения за приложение 

на нормите. 

Ключови думи: хабилитирани лица, работодателски контрол, дисциплинарни нарушения, 

дисциплинарни наказания, трудова дисциплина  

 

Abstract 

The present work examines the issue of the work discipline and the disciplinary liability 

of the habilitated persons according to the Bulgarian legislation. The liability in the sphere of 

higher education is warranty for high quality of the educational service and for observation of 

the rights of the trained persons. The norms of the relevant normative acts – HEA and DASRBA 

have been subjected to legal analysis. Based on the examination of some issues of the work 

discipline breaches and disciplinary sanctions conclusions and summaries for the application 

of the norms are made.  

Keywords: habilitated persons, employer control, work discipline breaches, disciplinary sanctions  
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Въведение 

Дисциплинарната отговорност е самостоятелен вид юридическа отговорност, 

която е предвидена в нормите на трудовото законодателство с цел защита на 

обществените отношения свързани с престирането на работната сила. Чрез нея се 
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санкционират онези деяния, които имат относително ниска степен на обществена 

опасност, както самостоятелно разгледани, така и съпоставени с аналогичните им видове 

деяния. Същевременно обаче този вид отговорност е с особена значимост за трудовия 

процес и за гарантиране на качеството на престираната работна сила. Нейната роля е 

още по-голяма предвид обезпечаването на такава обществена сфера каквато е висшето 

образование. 

Наименованието дисциплинарна отговорност включва няколко компонента. От 

една страна отразява характера на правонарушението, а от друга страна е обвързано със 

спецификата на правно въздействие на трудовото право. За всяка една трудова дейност 

е от основополагащо значение спазването на установения ред за полагането на труда. 

Посредством това се гарантира както високо качество на трудовия процес и извличане 

на ползи за работодателя, така и създаване на безопасни условия за всички работници и 

служители. С оглед на разнообразието на трудовите дейности, респективно сферите на 

полагането на труд, съществуват особености, които налагат регулирането им 

посредством специални норми на национално ниво, както и уредба на локално ниво от 

отделния работодател. На база на предоставената му работодателска власт той 

управлява трудовия процес и има предоставена дисциплинарна власт да наказва при 

нарушения на трудовата дисциплина. В правната теория се застъпва становище, което 

можем да споделим, че дисциплинарната отговорност на работниците бива: 

 обща, отнасяща се до всички категории работници и служители и  

 специална, отнасяща се за определени категории работници или осъществявана 

от специални органи (Милованов, 1988 б). Вторият вид се регулира от норми на 

специални закони, съдържащи отклонение от режима на КТ. 

Висшето образование е сфера с особено значение, предвид което то попада в 

рамките на нормативното регулиране на специалното административно право. 

Същевременно една немалка част от въпросите, касаещи трудовите правоотношения на 

академичния състав, респективно отговорността за нарушаване на трудовата 

дисциплина са обект на регламентиране от трудовоправните норми.  

Актуалността на изследваната тема се свързва със завишените изисквания на 

обществото спрямо академичния състав предвид изпълнението на възложените 

функции. Още в по-голяма степен това е относимо спрямо хабилитираните лица, 

намиращи се на върха на академичната йерархия (Банов, 2018 в).  

Предвид протичащите реформи в сферата на висшето образование въпросът за 

дисциплинарната отговорност на този етап остава извън законодателния интерес, но 

авторът счита за значимо поставянето му на полето на доктриналните изследвания.  

Цел на настоящата разработка е въпроса за трудовата дисциплина и 

дисциплинарната отговорност на хабилитираните лица в Република България. 

Отговорността в сферата на висшето образование е гаранция за високо качество на 

образователната услуга и за спазване на правата на обучаваните лица. На правен анализ 

са подложени нормите на относимите нормативни актове – Закон за висшето 

образование (ЗВО) и Закон за развитие на акдемичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ). На база на извършеното изследване на дисциплинарните нарушения и 

дисциплинарните наказания се правят изводи и  обобщения за приложение на нормите.  

Настоящата работа съчетава изследователски методи, ползвани в правната 

доктрина, като нормативен, сравнителноправен, индукция и дедукция. 

Авторът поставя органичение в изследването, като се анализират някои въпроси 

на дисциплинарната отговорност само на хабилитираните лица предимно в нейния 

материалноправен аспект. Процесуалните въпроси са засегнати в базисни моменти и без 

претенции за изчерпателност. Материалът е съобразен с националното законодателство 

към 15 ноември 2021 г. 
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1. Трудова дисциплина в сферата на висшето образование  

Трудовата дисциплина в академичните среди е изключително важна, тъй като се 

явява компонент на сложни взаимовръзки. Наред с класическите трудови отношения, 

които предполагат взаимодействие между работника или служителя и работодателя, при 

предоставянето на труд във висшето образование, т.е. за образователния и 

изследователския процес се наслагват още компоненти (Банов, 2018 а). Членовете на 

академичния състав са призвани да осигурят високо ниво на предоставяната 

образователна услуга, респективно качество на провежданите научни изследвания. С 

оглед на това изискванията, които са заложени спрямо техния труд предполагат към тях 

да се прилагат завишени критерии за качество на престираната работна сила (Банов, 

2018 б), което от своя страна се отразява върху рейтинга на висшето училище, към чийто 

състав те се числят. Контролът в областта на образователния процес е сложно изграден 

и единият от базовите компоненти е вътрешният контрол, осъществяван от 

работодателя – висше училище, спрямо академичния състав. При констатирани 

нарушения механизмът за реакция както за защита интересите на конкретния 

работодател, така и на обществения интерес, е дисциплинарната отговорност.  

Изясняването на дисциплинарната отговорност на хабилитираните лица е част от 

комплексния въпрос за отговорността на членовете на академичния състав, тъй като 

законодателят не е предвидил конкретни норми, които да са приложими само спрямо 

хабилитирани лица. Този подход считаме за правилен, тъй като именно залагането на 

високи изисквания на всички йерархични нива в системата на академичния състав 

егаранция за качеството на висшето образование и научна дейност.  

Изясняването на специфичните правни въпроси, свързани с дисциплинарната 

отговорност в сферата на висшето образование (в т.ч. на хабилитираните лица), изисква 

анализиране на някои базисни момента, а именно - понятието трудова дисциплина, 

характер на нарушението, чрез което тя се нарушава и което се явява юридическият 

факт, водещ до реализиране на отговорността, както и кръга от субекти, спрямо които 

тя се реализира.  

Този подход е обоснован и предвид източниците на дисциплинарна отговорност 

за хабилитираните лица. Те са комплекс от норми на специалния ЗВО и общия 

нормативен акт – Кодекс на труда (КТ). 

В случая обаче, за разлика от класическия принцип - lex specialis derogat lex 

generalis, сме в хипотеза на допълване на нормите. Наред с основанията в специалния 

закон, отразяващи спецификата на трудовата дейност в образователната сфера, спрямо 

хабилитираните лица действат и нормите на КТ, по аргумент от чл. 59 от ЗВО. Това е 

така предвид законодателната техника, ползвана при изграждане на института на 

дисциплинарната отговорност. КТ съдържа комплекс от материални и процесуални 

норми, обединени в институти, които указват както въпроси, свързани с 

правонарушението, систематика на видовете, система на наказанията, така и реда за 

реализиране на отговорността и последиците за субекта на нарушението. С това се дават 

основите на дисциплинарната отговорност, над която в специалните източници се 

извършва надграждане, съобразно спецификата на труда, полаган в конкретната сфера, 

респективно особености на нарушенията, приложими за този кръг работници и 

служители.  

Тази последователност ще бъде следвана и в настоящото изложение, а именно 

изясняване на основни понятия на дисциплинарната отговорност, над които да бъде 

извършен и надграден нормативен анализ на актуалните норми в специалния закон. 

Предвид предмета на изследването общите въпроси ще бъдат представени в базисните 
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им параметри, а акцент ще се постави на спецификата на отговорността при членовете 

на академичния състав в това число и хабилитираните лица.  

В обобщение може да се направи извод, че дисциплинарната отговорност на 

хабилитираните лица: 

 е относима към общата отговорност, тъй катопри нея не се проявява действието 

на изключването (lex specialis derogat generali), приложимо при специалната 

дисциплинарна отговорност; 

 обогатена е с норми, които отразяват спецификата на престирания труд и 

трудовата функция, осъществявана от членовете на академичния състав; 

 прилага се по общият ред на КТ и се реализира от органите, представляващи 

работодателя.  

Трудовата дисциплина и дисциплинарната отговорност е предизвиквала интереса 

на редица видни български учени, които в свои трудове изследват различни аспекти. 

Сред тях са Кругер Милованов (1988 б; 1967; 1977), Васил Мръчков (1971), Илия Янулов 

(1955), Тръпко Танев (1961), Димитър Киров (1957), Румяна Асланова (1994), Лариса 

Тодорова (2017), Андрей Александров (2011 а; 2011 б; 2016 а; 2016 б), Владимир Данев 

(2021), Христо Банов (2020 б, 2020 в) и много други. Анализирането в исторически план 

на дисциплинарната отговорност като вид юридическа отговорност показва нейното 

еволюиране, което пряко се влияе от съответния етап от развитието на страната, 

респективно от развитието на трудовото законодателство (Банов, 2020 а) и специалното 

законодателство в областта на висшето образование. 

В първия период от развитието на българското висше образование от 

Освобождението до 1944 г. университетските преподаватели имат статут на чиновници 

(държавни служители)2. Закона за чиновниците и Закона за държавните служители3 са 

относими в уредбата на правоотношенията, които възникват между хабилитираните 

лица и висшето училище, а в това число и при реализирането на дисциплинарната 

отговорност. В този период административната власт на министъра на народното 

просвещение е централизирана и силна и се разпростира и върхудисциплнарното 

производство в случаите на нарушения от страна на преподавателите. 

В периода на социалистическо развитие този правен институт е идеологизиран, 

натоварен с множество политически аспекти и противопоставян на института в 

западните (капиталистически държави). В този етап в българското трудово право 

системата от наказания е и най-многобройна, съпоставена с актуалната нормативна 

уредба. Въпреки тези критики спрямо доктрината в социалистическия период не може 

да не се отчете приносът на учените, работещи в областта на дисциплинарната 

отговорност за изясняване, както същността на редица понятия, така и за развитието на 

законодателството.  

                                                 
2 В тази посока могат да се откроят текстовете на някои от нормативните актове, където това изрично е 

посочено: Закона за университета от 1907 г.: „Лицата от университетския персонал, които се назначават 

от министъра в дисциплинарно отношение се подвеждат под постановленията на Закона за чиновниците“; 

съгласно Наредба-Закон за висшето търговско училище в гр. Свищов „Д. А. Ценов“ от 1936 г.: „Всички 

преподаватели и служители във висшето търговско училище се приравняват в права и задължения на 

държавните служители“; съгласно Закона за Държавното висше училище за финансови и 

административни науки – София от 1940 г.: „Редовните преподаватели и административните чиновници 

се считат за държавни служители“. 
3 Закон за чиновниците. // ДВ, № 123, 1882; Закон за държавните служители. // ДВ, № 243, 1922. 
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Изясняването на дисциплинарната отговорност предполага изясняването на 

няколко понятия, които са взаимосвързани. На първо място сред тях е трудовата 

дисциплина4. 

Актуалният анализ на института на трудовата дисциплина по КТ показва, че той 

е регламентиран с императивни норми на КТ. Субект на задължението за спазване на 

трудовата дисциплина е работникът или служителят по трудово правоотношение. 

Понятието се използва от законодателя в няколко аспекта.  

На първо място, като съвкупност от задълженията на работника или служителя 

по трудовото правоотношение (чл. 186 КТ).  

На второ място, като подчиненост на работника или служителя на работата (чл. 

126, т. 7 КТ), при спазването на които се изпълнява трудовата функция. Това значение 

на понятието отразява разпоредителните правомощия на работодателя при организация 

на трудовия процес.  

На трето място, трудовата дисциплина отразява начина на изпълнение на 

трудовата функция (чл. 124 КТ), т.е. това е качествена характеристика на възложеното 

изпълнение на трудовите задължения. Всеки един от тези компоненти има свое 

специфично правно съдържание и нюансирана правна уредба (Милованов, 1985) 

(Милованов, 1988 а) 

Понятието трудовата дисциплина е обобщаващо и се конкретизира чрез комплекс 

от конкретни задължения. Законодателят е поставил нормативната основа чрез общо 

формулираното задължение за спазване на трудовата дисциплина. От своя страна 

работодателят извършва допълнителна конкретизация съобразно особеностите и 

спецификите в конкретното предприятие посредством Правилника за вътрешния трудов 

ред, както и с нареждания на съответните ръководители на трудовия процес (Андреева 

& Йолова, 2010). 

Неизпълнението на задължението за спазване на трудовата дисциплина е 

обвързано със специфичен вид юридическа отговорност, наречена дисциплинарна. Тя е 

самостоятелен вид юридическа отговорност, която се прилага успоредно с останалите 

видове отговорност, предвидени от наказателното, административното и гражданското 

право. Дисциплинарната отговорност е заложена като санкция за виновното 

неправомерно поведение на работника или служителя по трудово правоотношение, 

свързано с нарушаване на трудовата дисциплина. Тя се изразява в налагане на 

предвидените в КТ дисциплинарни наказания и задължение на работника или служителя 

да претърпи определени неблагоприятни последици. КТ урежда този специфичен вид 

отговорност, като установява основанието, съдържанието и реда за налагане на 

дисциплинарните наказания. 

Като вид юридическа отговорност дисциплинарната отговорност се 

характеризира със следните белези: тя е отговорност на работника или служителя за 

виновно неизпълнение на задължения по трудовото правоотношение; отговорността има 

личен характер; реализира се от работодателя в рамките на специално дисциплинарно 

производство. 

Дисциплинарната отговорност се свързва с метода на правната принуда 

(Милованов, 1988 а). При виновно неизпълнение на трудовите задължения възниква 

                                                 
4 В българската правна доктрина в различните периоди няма единомислие на авторите за съдържанието и 

съотнасянето на елементите. Така например според Кругер Милованов „Правната уредба на трудовата 

дисциплина обхваща три съставки - уредба на задълженията на работника към предприятието в областта 

на трудовата дисциплина, уредба на наградите за образцова работа, и уредба на дисциплинарната 

отговорност на работника“. Вж. Милованов, Кр. Цит . съч., С., 1988, с. 6. 
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възможността за работодателя да наложи дисциплинарно наказание с цел да се 

въздейства възпитателно и превъзпитателно спрямо работника или служителя.  

За да възникне и да се осъществи успешно дисциплинарната отговорност, е 

необходимо кумулативно да са налице5 няколко предпоставки (Данев, 2021): 

съществуващо трудово правоотношение, запознаване на работника или служителя с 

неговитетрудови задължения и установените правила при работодателя – т.е. с 

трудовата дисциплина, изискване на обяснения, както и в предвидените в чл. 194 от КТ 

срокове:  

1/ установяване на извършено нарушение на трудовата дисциплина, 

2/ издаване на мотивирана заповед за налагане на някой от видовете 

дисциплинарно наказание,  

3/ връчване на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание.  

За разлика от правонарушенията в другите правни отрасли /административно, 

наказателно право/ законодателят в КТ не дава в завършен вид цялостно легално 

определение на понятието нарушение на трудовата дисциплина6. Обобщавайки 

основните му качества, може да изведем следното определение - дисциплинарното 

нарушение е това деяние /действие или бездействие/, чрез което се нарушават 

трудовите задължения на работника или служителя /включени в трудовата 

дисциплина/, извършено е виновно и е наказуемо с дисциплинарно наказание, налагано 

от работодателя по дисциплинарен ред. 

Съгласно чл. 56, ал. 2 и ал. 3 ЗВО в съответствие с принципа на академичната 

автономия, висшето училище има право в правилник да определя7 работното време на 

членовете на академичния състав, обема и вида на учебните и другите им задължения, 

условията за тяхното изпълнение, както и да поставя и други допълнителни условия или 

изисквания. Предвид изложеното, приетият от висшето училище правилник, с който се 

установяват правила и нормативи за формиране, планиране и отчитане на общата 

нормативна заетост на академичния състав, е вътрешен акт със задължително по 

отношение на академичната му общност действие. 

Спецификата на работата на преподавателите във висшето училище и различните 

компоненти, от които се формира общата им нормативна заетост (учебна дейност, 

учебно-методическа и научноизследователска дейност), обуславят особеностите в 

организацията на работното време, както и в отчитането и заплащането на труда. В този 

смисъл, разпоредбите на правилника, касаещи планирането, формирането и реда за 

отчитане на индивидуалната нормативна заетост на всеки преподавател, както и 

условията, при които се дължат други допълнителни трудови възнаграждения за 

отчетената за определен период над норматива дейност, в това число и размерите на тези 

възнаграждения, имат значението на "вътрешни правила" по смисъла на субсидиарно 

приложимите чл. 242, чл. 244 КТ, чл. 13, ал. 1, т. 4 и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за 

структурата и организацията на работната заплата.8 

                                                 
5 В случаите, когато е приложим КТ, по аргумент от чл. 58а, ал. 2 от ЗВО. По-подробно виж по-долу 

препратка 246. 
6 Чл. 186 от КТ дефинира словосъчетанието „нарушение на трудовата дисциплина”, като въвежда 

съществен признак – наличие на вина, за определяне на дадено деяние като нарушение на трудовата 

дисциплина. В този смисъл няма пълно дефиниране на понятието и доктрината го доразвива. 
7 „В това се изразява и нормотворческата власт на работодателя като част от управленската му власт“, 

Данев, В. Правният институт на дисциплинарното наказание според българското трудово право. 

Дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степене „доктор“, Русе, 2021, с.145  
8 Решение № 176 от 10.01.2019 г. на ВКС по гр. д. № 3658/2017 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията 

Маргарита Георгиева. 

https://web.apis.bg/p.php?i=11492#p10375849
https://web.apis.bg/p.php?i=11492#p10375849
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987737
https://web.apis.bg/p.php?i=491209#p5987739
https://web.apis.bg/p.php?i=249695#p3358686
https://web.apis.bg/p.php?i=249695#p3032072
https://web.apis.bg/p.php?i=249695#p3032072
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Дисциплинарната отговорност на хабилитираните лица е от категорията обща по 

вида си отговорност, освен в случай на установяване на други правила от работодателя 

за установяването й, по аргумент от чл. 58а, ал. 2 от ЗВО и то за нарушения по чл. 58а 

ал. 1, но отразява и редица специфики. С оглед на пълнота на изследването ѝ можем да 

кажем, че тя се характеризира със следните белези: 

 тя е израз на държавната принуда; 

 вид юридическа отговорност, която се прилага за виновно неизпълнение на 

задължения произтичащи от трудово правоотношение на хабилитираното лице с 

висшето училище/ научната организация; 

 тя е лична отговорност на хабилитираното лице пред висшето училище/ научната 

организация; 

 налага се с определена цел – да се превъзпита нарушителя на трудовата 

дисциплина и да се въздейства предупредително и възпитателно върху 

останалите членове на академичния състав, както и другите работници или 

служители на висшето училище/ научната организация. 

Интерес представлява въпросът кой е компетентен да реализира 

дисциплинарната отговорност спрямо ректора, като член на академичния състав, в това 

число хабилитирано лице и отделно в качеството му на Ректор. 

С оглед на реда на възникване на трудовото му правоотношение като ректор, а 

именно сключване на допълнително споразумение с председателя на Общото събрание 

на висшето училище след проведени избори, считаме че в тази хипотеза би следвало 

лицето, подписало трудовия договор от името на висшето училище, да се яви друг орган, 

оправомощен със закон (Данев, 2021) по смисъла на чл. 192 ал. 1, предл. 3 от КТ. В този 

случай председателят на ОС ще има дисциплинарната власт спрямо Ректора като 

хабилитирано лице на основанията, предвидени в ЗВО, а за неуредените случаи - КТ, но 

когато се прилага КТ, възможните за налагане дисциплинарни наказания са само 

„забележка“ и „предупреждение за уволнение“. Когато дисциплинарната власт се 

упражнява спрямо Ректора като представляващ висшето училище, то тогава 

дисциплинарната власт следва да се реализира само по реда, предвиден в КТ (по 

аргумент от чл. 59 от КТ), при което ще важи казаното в предходното изречение относно 
правомощията за ангажиране на дисциплинарна отговорност9.  

Специалната нормативна уредба на ЗВО е лаконична и съдържа регламентация 

само в нормата на чл. 58а, ал. 1 ЗВО. 

 

2. Дисциплинарни нарушения и наказания 

Субект на нарушението на трудовата дисциплина, съгласно нормата е “член на 

академичния състав или на останалия персонал на висшето училище“. От тук може да 

се направи извода, че законодателят не прави деление на хабилитиран и нехабилитиран 

състав. Следователно за извършването на деянията по чл. 58а, ал. 1 ЗВО хабилитираните 

лица попадат в групата на първата категория лица, а именно членовете на академичния 

състав. Те придобиват това си качество от момента на възникване на трудовото 

правоотношение с висшето училище, респективно то се загубва в момента на неговото 

прекратяване. Това качество се запазва и лицето може да се яви субект и по всяко време 

от действието на трудовото правоотношение, включително и когато реално не се 

престира труд, например по време на почивка, отпуск и др. (Милованов, 1988 а).  

                                                 
9 Интерес представлява съотнасянето на дисциплинарната отговорност на ректора с отговорността му при 

нарушаване на договора за управление, сключен между висшето училище и МОН. Този въпрос обаче 

изслиза от кръга на изследването и ще бъде бект на самостоятелно изследване.   
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В нормата са посочени дисциплинарни нарушения, които законодателят е счел за 

такива с висока степен на опасност за трудовата дисциплина и като цяло за 

образователния и научния процес. Предвид това те са основание за налагане на най-

тежкото дисциплинарно наказание –уволнение. Като форма на вина деянието следва да 

бъде извършено виновно, като е възможно да се изпълни и в двете разновидности - пряк 

или евентуален умисъл. В системата на нарушенията по чл. 58а ЗВО са включени три 

деяния:  

 постави изпитна оценка без да е проведен изпит10; 

 изпита и постави оценка на лице, което няма право да се яви на изпит при него; 

 издаде документ от името на висшето училище, на негово основно звено и/или 

филиал, който невярно отразява завършени етапи в обучението на студент, 

докторант и специализант. 

Процедурата за установяване на нарушенията по ал. 1 се определя от Правилника 

за дейността на висшето училище. 

Дисциплинарните наказания се налагат по определен ред (Сталев, 1965). 

Член на академичния състав, за който е доказана по установения ред проява на 

корупция, се уволнява дисциплинарно. 

Специалните основания за освобождаване от длъжност на преподавателите във 

висшите училища по ЗВО не изключват общите основания за прекратяване на трудовото 

правоотношение по КТ, когато те са осъществени, но за хабилитраните лица важат 

ограниченията, предвидени в чл. 339 от КТ. Прекратяването на трудовото 

правоотношение с научните работници (Банов, 2019) се извършва със заповед на 

ръководителя на научната организация след решение на научния съвет за 

освобождаването им от длъжност на основанията, предвидени в чл. 58 и чл. 58а от ЗВО, 

а за неуредени случаи, когато се прилага КТ, важат ограниченията, предвидени в чл. 339 

от КТ. При налагане на дисциплинарни наказания за нарушаване на трудовата 

дисциплина ректорът действа като представляващ работодателя11, но е допустимо да 

упъномощи длъжностно лице с ръководни функции (Данев, 2021) за провеждане на 

дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание, по аргумент от 

чл. 59 ЗВО във връзка с чл. 192 от КТ.  

Сроковете за оспорване от страна на наказаното лице на наложено 

дисциплинарно наказание са посочени в чл. 358, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ – 2 месеца за 

наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и „предупреждение за уволнение“ и 1 

месец за наложено дисциплинарно наказание „забележка“.  

Споровете се разрешават от Районния съд по избор на наказаното лице - там 

където е мястото на работа на служителя или по адрес на седалището на ВУЗ/ научната 

организация в особена процедура по чл. 310 от ГПК, наричана „Бързо производство“ 

чрез изготвяне на нарочен документ, именуван „искова молба“ със съдържание 

предвидено в чл. 127 от ГПК, насочена срещу работодателя. Решението на Районен съд 

подлежи на обжалване от страната, която не е доволна от решението, пред съответния 

местно компетентен Окръжен съд, чието решение подлежи на обжалване пред трета, 

последна инстанция само по спорове за отмяна на наложеното най-тежко 

дисциплинарно наказание „уволнение“, а за останалите видове наказания, решението на 

ОС е окончателно ( чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК).    

От особено доктринално значение за изложението по настоящия раздел е 

обсъждане на два важни въпроса със съществено практическо приложение – 

възможността работодателят по свой почин да отмени издадена от него заповед за 

                                                 
10 Вж. Ппределение № 1579 от 1.04.2014 г. на Административен съд - София по адм. д. № 3185/2014 г. 
11 В този смисъл: Решение № 9593 от 19.07.2017 г. по адм. д. № 8312/2016 г., VІІ отд. на ВАС. 
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налагане на дисциплинарно наказание (чл. 344, ал. 2 от КТ) и възможността за 

иницииране на производство по медиация. 

Първият въпрос, свързан с възможността за отмяна на издадена заповед за 

налагане на дисциплинарно наказание уволнение, не е бил предмет на обсъждане от 

съществуващата до 2021 г. доктрина, като достойно внимание й е обърнато от д-р В. 

Данев в неговия дисертационен труд „Правният институт на дисциплинарното 

наказание според българското трудово право“ (стр.199-201), както и в изготвен от него 

доклад (Данев, 2020). Според цитирания автор, освен отмяна на наложено 

дисциплинарно наказание „уволнение“, е допустимо да се отменят и по-леки наложени 

дисциплинарни наказания, което гледище се споделя от автора надисертацията.  

В контекста на обсъдената възможност подобно действие от страна на 

работодателя може да е мотивирано от различни обстоятелства:  

- когато се установи, че по време на провеждане на дисциплинарното 

производство са били допуснати пропуски; 

- след издаване на заповедта се открият нови обстоятелства, от 

съществено значение за ангажиране на дисциплинарната отговорност на 

служителя;  

- работодателят прецени, че наложеното от него наказание е несъотносимо 

на извършеното нарушение;   

- работодателят има нужда от съответния служител, порадивременна липса 

на друг служител, който да изпълнява тази функция.  

Отмяната на заповед за наложено дисциплинарно наказание може да изхожда от 

личната инициатива на дисциплинарния орган или с оглед на подадена молба / искане / 

жалба от служителя.  

За отмяна на издадена заповед за налагане на дисциплинарно наказание може да 

се говори само след връчена на служителя заповед, тъй като преди това този документ 

не произвежда ефект в правната сфера на служителя.   

Срокът за отмяна на заповедта е до момента, в който служителят оспори 

заповедта пред съд.  

Отмяната на заповед за налагане на дисциплинарно наказание следва да се 

извърши с нова заповед, която трябва да бъде връчена на служителя, за да произведе 

своето правно действие.  

 

Заключение 

В резултат на проведеното изследване на дисциплинарната отговорност на 

хабилитираните лица според актуалното българско законодателство могат да бъдат 

направени някои изводи и обобщения.  

 Дисциплинарната отговорност по своя характер има белезите на общата 

отговорност за нарушаване на трудовата дисциплина по КТ, но отразявайки 

спецификите на специалната образователна дейност, се отличава и с редица особености. 

 Трудовата дисциплина за хабилитираните лица, като част от академичния 

състав на висшето училище (научна организация) се явява комплексно понятие, което 

същетава наред с традиционните изисквания заложени спрямо работниците и 

служителите по общия закон и завишените образователни и научноизследователски 

изисквания, като специфични за висшето образование. В този смисъл наред с 

националните норми, важен източник се явяват вътрешните актове на висшите училища 

(научни организации), в които са заложени конкретни норми в съответствие с принципа 

на академичната автономия. 

 В уредбата на дисциплинарната отговорност законодателят е съобразил от 

една страна целта на дисциплинарното наказание по общия ред с високите изисквания, 
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които се поставят спрямо хабилитираните лица предвид дейността, която те извършват. 

Въпреки, че целта не е изрично посочена нито в общия, нито в специалните актове тя се 

извлича от общия анализ на приложимите норми.  

 Дисциплинарните нарушения по специалните източници са съобразени с 

осъществяваната образователна дейност и отразяват различните етапи на 

преподавателския процес.  
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