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информационни технологии (УниБИТ)

Актуално към 15.09.2022 г.

Уводни бележки

Прекратяването на трудовия договор по инициатива на работодателя

срещу уговорено обезщетение по реда на чл. 331 от Кодекса на труда (КТ) е

едно от често прилаганите в практиката основания. Това се дължи на

неговата изгода както за работодателя, така и за самия работник/служител:
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от една страна, работодателят има способ да инициира

прекратяването на трудовия договор с работник/служител, с когото не

желае да продължи трудовоправната връзка,  без да съобразява по-

строги формалности (като подбор при съкращаване на щата на

еднородни длъжности, дисциплинарно производство – ако са налице

основанията за това и др. под.), а

от друга – самият работник/служител получава накуп немалка сума, с

която да може да покрие текущите си разходи до намирането на нова

работа при друг работодател.

Прекратяването по чл. 331 КТ е било обект на анализ и в предишни

материали на списание „Труд и осигуровки ТИТА“[1], които очертават

основните моменти при това основание.

В допълнение към тях, по-долу ще се спра на някои конкретни

особености при прекратяване на това основание, които е добре да се

знаят и от двете страни по трудовоправната връзка.

Това ще помогне и на работодателите, и на работниците/служителите да

избегнат попадането в нежелани ситуации, респ. да уредят

законосъобразно отношенията си при прекратяване на трудовия договор

на това основание.

Особености относно уговореното обезщетение

Характерна особеност на прекратяването по чл. 331 КТ, е че инициативата

за това прекратяване е само у работодателя.  За разлика от общата

хипотеза на прекратяване по взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ,

при която всяка от страните може отправи предложение за прекратяване

към другата страна, тук законът е предвидил само една от страните –

работодателят – да може да инициира това прекратяване. В теорията се

посочва, че работодателят „откупува“ съгласието на работника/служителя

срещу определена сума[2], чиито минимален размер е фиксиран в

посочената норма, а именно четири брутни работни заплати. Размерът

на заплатата се изчислява спрямо последното получено месечно брутно

трудово възнаграждение. КТ не посочва максимален размер на

https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_331
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обезщетението, а допуска страните да договорят по-висок размер, защото

това е в интерес на работника/служителя[3].

В практиката обаче понякога се случва работниците/служителите да не

приемат първоначално предложение в минималния размер.  Затова

възниква въпросът колко е разумно да се предложи надграждаща

оферта.  Разбира се, отговорът не е еднозначен и зависи от много

фактори като:

финансово състояние на работодателя,

необходимост да се освободи работникът/служителят в спешен

порядък,

наличие на други основания, към които работодателят може да

прибегне за прекратяването

и т.н.

Все пак следва да се отбележи, че често срещан подход е страните да

уговорят прекратяване срещу шест вместо четири брутни работни

заплати. Идеята на подобен подход, е, че се търси аналогия с

максималното обезщетение, което работникът/служителят може да

получи, ако бъде уволнен и впоследствие уволнението му бъде признато

за незаконно от съда (вж. чл. 225, ал. 1 КТ).  По този начин, вместо

работникът/служителят да трябва да води дело и да оспорва законността

на прекратяването на трудовото си правоотношение и в евентуален

бъдещ момент да получи най-много въпросната сума (доколкото

размерът й зависи от периода, в който работникът/служителят

действително е бил без работа),  му се предлага доброволно да я получи

сигурно тук и сега (или поне в рамките на 1-месечния срок по чл. 331, ал. 3

КТ). Това често има силен психологически стимулиращ ефект, водещ в

крайна сметка до постигане на съгласие между страните.

Относно съотношението с основанието за прекратяване по взаимно

съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ

По-долу ще коментирам някои специфични моменти, касаещи

прекратяването на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ и евентуалното

съотношение с прекратяването по чл. 331 КТ. 

https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_225
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1. Първо, понякога някои работодатели правят опити при прекратяване на

основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ да уговорят и заплащането на

допълнителни суми към работника/служителя, основно с цел

стимулирането му да изрази своето съгласие за прекратяването. Това са

плащания, които не са уредени и не обхващат задължителните по

закон обезщетения, като например:

гратификационното плащане при прекратяване на трудовото

правоотношение поради придобито право на пенсия по чл. 222, ал. 3 КТ,

обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ

и др.

В практиката се използват различни имена за такъв тип плащания:

„бонуси за лоялност“,

„обезщетения“,

„парични стимули“,

„компенсации“

и др. под.

Обикновено такива плащания са в размер под четири брутни работни

заплати, защото ако работодателят е склонен да заплати подобна сума,

обикновено ще прибегне към прекратяване по чл. 331 КТ вместо към чл.

325, ал. 1, т. 1 КТ.

Подобен подход крие своите рискове. По-специално, това може да се

приеме за заобикаляне на закона, защото по същество  работодателят

постига прекратяването по сходен начин с прекратяването по чл. 331

КТ, но в ущърб на работника/служителя, заплащайки му по-ниска от

законоустановената сума.

С оглед изискването на чл. 8 КТ трудовите права и задължения да се

осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на законите,

подобен подход в крайна сметка би могъл да компрометира

законосъобразността на прекратяването на трудовото правоотношение.

А това от своя страна би означавало, че:

https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_325
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_222
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такива суми (ако са платени) са платени без основание и

това по общите правила на гражданското право би наложило тяхното

връщане от работника/служителя.

Разбира се, работникът/служителят може да се позове на нормата на чл.

271 КТ, предвиждаща, че същият не е длъжен да връща сумите за трудово

възнаграждение и обезщетения по трудовото правоотношение, които е

получил добросъвестно.

Но доколкото подобно плащане не е:

нито „възнаграждение“,

нито предвидено по КТ или друг подзаконов акт „обезщетение“,

основателността на подобна претенция ще се преценява от съда.

Аргументи в подкрепа на потенциалната недействителност на подобна

уговорка могат да се намерят и в Решение № 6792 от 22.10.2012 г. по в. гр. д.

№  2688 / 2012 г. на Софийски градски съд (СГС), в което спорът се е

съсредоточил около това действителна ли е уговорка в допълнително

споразумение към трудовия договор, гласяща следното:

„При прекратяване на трудовия договор работодателят се задължава да

изплати на служителя 12 (дванадесет) брутни работни заплати.

Посочената сума се изплаща в срок до 14 дни от датата на прекратяване

на договора.

Ако уговорената сума не бъде изплатена в посочения срок от датата на

прекратяване на договора, основанието за неговото прекратяване се

смята за отпаднало.“

СГС е приел, че:

„В случая, тълкуването на допълнителното споразумение към трудовия

договор в смисъла, предложен от ищеца, е в пряко противоречие с

императивната разпоредба на чл. 244, т. 2 КТ.   Съгласно нея,

Министерският съвет определя видовете и минималните размери  на

допълнителните трудови възнаграждения и на обезщетенията по

трудовото правоотношение, доколкото не са определени с този кодекс.

https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_271
https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=hfoQfxr96Ho%3D
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_244
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Следователно фактите, които пораждат вземане за обезщетение по

трудово правоотношение, могат да бъдат предвидени в:

1) норма от КТ или

2) норма от подзаконов акт на МС.

Страните по трудовото правоотношение не могат да ги договорят - и с

индивидуален трудов договор, и с колективен. Императивната

разпоредба на чл. 244, т. 2 КТ допуска клауза от трудов договор или

колективен трудов договор да определя по-висок размер на

обезщетението от този, определен в съответния нормативен акт, но не и

предпоставките за възникване на вземане за обезщетение.

Вземанията за обезщетение по трудовото правоотношение са отнапред

предвидени в обективното ни трудово право. Правопораждащите ги

факти са numerus clausus и са недопустим обект на договаряне. Нито

КТ, нито акт на Министерски съвет предвижда вземане за обезщетение

при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работника

или служителя. Това прави излишно съдът да обсъжда основателността на

едно от възраженията, с които ответникът обосновава един от кумулативно

съединените искове за недействителност на допълнителното

споразумение към трудовия договор - какво е основанието (каузата)

работодателят да поема подобно задължение.

Противоречието с императивна разпоредба е най-тежкият порок на

правните сделки, в т. ч. и на трудовия договор. Законодателят го

подрежда на първо място сред основанията за нищожност на договора,

съответно сред основанията за недействителност на трудовия договор (чл.

26, ал. 1, пр. 1 и чл. 74, ал. 1 КТ). При наличието на такова основание е

излишно съдът да обсъжда типичната цел, която страните преследват с

нищожния договор или клауза и в частност, има ли той/ тя основание

(кауза)“.

В крайна сметка СГС заключава, че:

„...недействителна е клауза в трудов договор за обезщетение при

предпоставки, различни от предвидените в КТ или в подзаконов

нормативен акт на МС, защото противоречи на чл. 244, т. 2 КТ“.

https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_244
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_26
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_74
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_244
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Посоченото решение е влязло в сила, като с Определение №  900 от

18.07.2013 г. по к. гр. д. № 1966 / 2013 г. на Върховен касационен съд (ВКС) не

се допуска касационно обжалване по него.

Нещо повече, от мотивите на ВКС и цитираната в определението практика

(по-специално Решение №  505 от 03.01.2013г. на ВКС, IV ГО, по гр. д. №

1476/2011 г.) става ясно, че независимо от факта, че страните имат свобода

на договаряне, тя не е неограничена. Съдът посочва, че „всички отношения

между тях, които са свързани:

с възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на

трудовото правоотношение, както и

с изпълнението на колективните трудови договори и

установяването на трудов стаж

са трудови“ и обобщава, че „Въззивното решение е изцяло съобразено

с така дадените разрешения на въпросите“.

Това е своеобразна индикация, че и ВКС по всяка вероятност би прогласил

подобно „договорно“ обезщетение, непредвидено в КТ или в подзаконов

акт на МС, за недействително.

Все пак следва да се отбележи, че цитираното Решение №  505 от

03.01.2013г. на ВКС, IV ГО, по гр. д. №  1476/2011 г. сякаш не е толкова

категорично по този въпрос, като посочва по аналогичен казус,

че  уговорката при прекратяване на трудовото правоотношение

работодателят да изплати на служителя обезщетение в размер на 12

брутни работни заплати е валидна, но е в нарушение на чл. 20 ЗЗД да се

приеме, че уговореното задължение възниква при наличието на всяко

основание за прекратяване на трудовото правоотношение.

Ето защо, с оглед горните потенциални проблеми и противоречиви

тълкувания, много по-чист и юридически издържан вариант е, ако ще

се плаща сума срещу получаване на съгласието, страните да прибегнат

към уредената за това правна фигура на прекратяване по чл. 331 КТ.

2. Второ, дори да приемем, че с оглед свободата на договаряне страните

могат да договорят и други видове плащания при прекратяването по чл.

http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-spisak&id=AAE0B4250AF5B0BEC2257BAC004B7FC2
http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=D1FEA39A6CA4FED8C2257AE700279249
http://www.vks.bg/pregled-akt?type=ot-delo&id=D1FEA39A6CA4FED8C2257AE700279249
https://www.tita.bg/page/276#zzd_chl_
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_331
https://www.tita.bg/page/61#kt_chl_325
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325, ал. 1, т. 1 КТ, т.е. че подобна уговорка е действителна, следва да се

коментират последиците от неизпълнение на задължението за плащане от

страна на работодателя. 

При прекратяването по чл. 331 КТ, законодателят изрично е предвидил

в ал. 3 на същия член, че основанието за неговото прекратяване се

смята за отпаднало. Това е закрилна норма, целяща да защити работника/

служителя от недобросъвестно поведение на работодателя. Разбирането

на законодателя е, че това може да стане чрез възстановяването на

трудовоправната връзка.

Подобна изрична норма обаче липсва при чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ именно

защото законодателят не е предвидил подобни плащания да се дължат

при прекратяване на това основание.

Поради това и по мое мнение работникът/служителят би се оказал в по-

неизгодна ситуация, защото ще трябва да води осъдителен иск срещу

бившия си работодател за посочената сума, а в същото време вече ще е

останал без работа и трудовото му правоотношение ще е окончателно

прекратено.

3. Трето, в практиката се среща и една обезпокоителна тенденция, при

която някои работодатели действат недобросъвестно, предлагайки

устно на служителите прекратяване „срещу четири заплати“, но реално

калкулират тази сума като сбор от обезщетението за неизползван

платен годишен отпуск и гореописания „бонус“,  оформяйки

документите за прекратяването с рефериране към чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ.

По този начин, възползвайки се донякъде от неопитността,

неосведомеността и/или притеснението от предстоящото прекратяване у

съответния работник/служители, се стига до неговото своеобразно

подвеждане, защото прекратяване „срещу четири заплати“ е разумно да се

разбира като прекратяване по реда на чл. 331 КТ.

Тук е мястото да се подчертае, че обезщетението по чл. 331   КТ се

комбинира с обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по

чл. 224 КТ и е самостоятелно и независимо от него.
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Или иначе казано, при прекратяване по чл. 331 КТ на работника/служителя

се дължат и двете обезщетения. А работниците/служителите е силно

препоръчително внимателно да четат всички документи, касаещи

прекратяването на трудовото им правоотношение, преди да ги подпишат,

а при необходимост и да потърсят юридическа консултация. При

установени недобросъвестни действия винаги може да се потърси и

съдействие от Инспекция по труда.

Последици от неплащане на уговореното обезщетение по чл. 331 КТ

Неплащането на уговореното обезщетение по чл. 331 КТ води до

„отпадане“ на основанието за прекратяване (чл. 331, ал. 3 КТ). Тук би

следвало да се обхващат:

както (i) просрочване на месечния срок (т.е. неплащане на цялата

дължима сума),

така (ii) частично плащане в този срок.

Както се коментира по-горе, идеята на законодателя по всяка вероятност е

била да даде допълнителна гаранция за работника/служителя, че

трудовото му правоотношение ще се възстанови.

В теорията обаче това разрешение се критикува[4], защото посочената

норма не отчита факта, че междувременно между момента на

прекратяването и крайния срок за плащане на обезщетението по чл. 331 КТ

работникът/служителят може да си е намерил нова работа. Така той може

да се окаже в крайно неизгодната позиция:

(i) да не е получил дължимото се обезщетение,

(ii) да трябва да се върне на старата си работа, защото в противен

случай би бил в „самоотлъчка“ и може да бъде уволнен дисциплинарно

и

(iii) да трябва да уреди отношенията си с новия работодател.

Затова и изглежда силно препоръчително работниците/служителите да

настояват за изплащането на обезщетението в по-кратък от месечния срок
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или да изчакат получаването на сумата, преди да сключват нов трудов

договор и реално да постъпват на работа.

Прекратяването по чл. 331 КТ и масовите уволнения

Интересен е въпросът за това дали прекратяването по чл. 331 КТ следва да

се отчита при калкулирането на това дали работодателят попада в

хипотезата на масови уволнения.

Съгласно дефиницията в  § 1, т. 9 ДР на КТ това са уволненията на едно или

повече основания, извършени по преценка на работодателя и по

причини, несвързани с конкретния работник или служител, когато

броят на уволненията е:  

а) най-малко 10 в предприятия, където списъчният състав на заетите в

месеца, предхождащ масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от

100 работници и служители за период 30 дни;  

б) най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в

предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ

масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 работници и

служители за период 30 дни;  

в) най-малко 30 в предприятия, където списъчният състав на заетите в

месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече

работници и служители за период 30 дни[5].

Преобладаващата съдебна и административна практика е в смисъл, че

прекратяването по чл. 331 КТ попада в категорията „основания, извършени

по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния

работник или служител“ и в този смисъл следва да се взема предвид при

определяне на това налице ли са масови уволнения.

Така например в Писмо изх. №  94-ЖЖ-186 от 26.07.2006 г. на МТСП

относно: задълженията на работодателя при масово уволнение без

особено подробни мотиви се посочва, че „В хипотезите на масовото

уволнение влиза и прекратяването на трудовия договор съгласно чл. 331 от

Кодекса на труда, извършено по инициатива на работодателя срещу

уговорено обезщетение“.
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В този смисъл е и например Решение № 9320 от 05.07.2010 г. на Върховния

административен съд (ВАС) по адм. д. №  4072 / 2010 г., което освен че

реферира към горното писмо на МТСП се позовава и на писмо изх. №

12644 от 29.09.2009 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна

агенция "Главна инспекция по труда", като ВАС посочва следното:

„при преглед на съдържанието на разпоредбата на чл. 331 (КТ) става ясно,

че правото да предложи подобен вид прекратяване на трудовото

правоотношение има само работодателя и то проявява своята сила само

ако работодателят ефективно заплати дължимото обезщетение като

компенсация на вредните последици на работника или служителя.";

Прекратяването на трудовия договор по чл. 331 КТ можело да бъде

предложено на всеки работник или служител независимо от неговата

личност и качества. С оглед на това, според изпълнителния директор на

Изпълнителна агенция "Главна дирекция по труда", прекратяването на

трудовото правоотношение на основание чл. 331 КТ е уволнение, което не

е свързано с личността на работника или служителя и следва да бъде

отчитано при определяне дали е налице масово уволнение“.

Това разрешение търпи основателна критика в правната теория[6].

Първо, действително прекратяването по чл. 331 КТ не е „уволнение“ в

правния смисъл на думата, защото последното означава едностранно

прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя[7].

Също така, много спорно е тълкуването на дефиницията на „основания,

извършени […] по причини, несвързани с конкретния работник или

служител“.  След като работникът/служителят изразява своето съгласие

(макар и срещу обезщетение) и това съгласие е елемент от фактическия

състав на прекратяването по чл. 331 КТ, то не може да се твърди, че

основанието не е свързано с него. Тъкмо напротив, без неговото

волеизявление прекратяване на това основание не може да има.

В този ред на мисли, сякаш изолирано (макар и далеч по-правилно)

изглежда становището, застъпено в Решение №  1505 от 15.05.2010 г. по

адм.д. №  1865/2010 г. на Административен съд София, че не може да е

налице „масово уволнение“ в ситуации като тази по чл. 331 КТ, в които „е
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налице необходимост за съвпадение на волите на страните по

правоотношението и същото не може да бъде прекратено едностранно от

страна на работодателя“.

Ето защо, препоръчително е горната практика да се коригира – напр. по

пътя на тълкувателната практика на ВКС и/или ВАС. А до тогава

работодателите следва да внимават при планирани масови

прекратявания на трудовия договор на основание чл. 331 КТ, защото може

да попаднат в хипотезата на масови уволнения.

Последици при прекратяване на чл. 331 КТ от гледна точка на

обезщетението за безработица

Дълго време прекратяването на основание чл. 331 КТ беше изгодно за

работника/служителя от гледна точка на осигурителните последици при

риска „безработица“, защото дължимото обезщетение за безработица се

определяше по общия ред.

В същото време, прекратяването по общия състав на взаимното съгласие

(чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ) беше третирано по-неблагоприятно, като в тези случаи

законодателят приемаше, че  правоотношението на работниците и

служителите е   било прекратено по тяхно желание или с тяхно

съгласие, респ.   определяше, че имат право да получават минималния

размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

С измененията, направени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) през

преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на

държавното обществено осигуряване за 2018 г. от декември 2017 г., в сила

от 01.01.2018 г., това необосновано различно третиране на чл. 325, ал. 1, т. 1

КТ и чл. 331 КТ от осигурителна гледна точка бе премахнато.

Иначе казано, към момента при прекратяване по чл. 331 КТ и по чл. 325, ал.

1, т. 1 КТ работникът/служителят имат право на минималния размер на

паричното обезщетение за безработица  за минималния 4-месечен

срок.
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В това разрешение има и икономическа логика, защото работникът или

служителят, на когото трудово правоотношение е прекратено по чл. 331 КТ

е получил обезщетение за съгласието си, което го поставя в по-

благоприятна ситуация спрямо този, на когото е прекратено по взаимно

съгласие по общия ред на чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ.

Заключение

Като обобщение следва да се посочи, че прекратяването по реда на чл. 331

КТ е една добра възможност за доброволно уреждане на отношенията

между страните по трудовото правоотношение, когато по определена

причина те не желаят да продължат трудовоправната връзка.

От една страна, служителят получава немалка сума като обезщетение

(напр. в сравнение с обезщетението при уволнение на други основания по

чл. 222 КТ, където обикновено размерът е 1-месечното трудово

възнаграждение).

От друга страна, това основание дава гъвкавост на  работодателя, ако

желае да освободи работника/служителя по определена причина, без да

трябва да прибягва към по-сложни и формални основания за

прекратяване, като  съкращаване на щат/закриване на част от

предприятие/намаляване обема на работа (които може да повлекат

задължение за извършване на подбор), или такива, които иманентно

обтягат отношенията със служителя и е вероятно да се обжалват пред съд

– липса на качества, дисциплинарно уволнение и пр.

Същото обаче трябва да се прилага внимателно, при отчитане на

горепосочените специфики, за да не се окаже някоя от страните по

трудовоправната връзка неприятно изненадана от непредвидени

законови последици.

Представеният анализ няма характера на правен съвет или консултация и

не следва да бъде възприеман като достатъчен за разрешаването на

конкретни правни проблеми, казуси и др. Мненията, изразени тук, са

единствено на автора и не отразяват непременно тези на Адвокатско
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дружество „Димитров. Петров и Ко.“, Фондация „Право и Интернет“,

УниБИТ, техните филиали или служители.
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