
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 568 

 

гр. Сливен, 30.07.2010 г. 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А 

 

 Сливенски районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на 

двадесет и седми юли през две хиляди и десета година в състав: 

 

             РАЙОНЕН СЪДИЯ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА 

 

при секретаря Т.И., като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 1898 

по описа за 2010г., за да се произнесе съобрази следното: 

 
Производството е образувано по предявен иск за признаване на уволнение 

за незаконно и за неговата отмяна с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ. 

Движи се по реда на глава ХХV “Бързо производство” от ГПК.  

В исковата си молба ищецът Илия Райчев Илиев твърди, че получил Заповед 

№38/09.04.2010г., с която му е наложено дисциплинарно наказание “уволнение”. 

Счита, че посочената заповед е незаконосъобразна. Посочва, че той е прекратил 

едностранно трудовото правоотношение с ответника, поради виновно поведение на 

работодателя, изразяващо се неизплащане на трудово възнаграждение за повече от 

два месеца. Поради това ищецът моли съда да постанови решение, с което да 

отмени атакуваната заповед. Претендира присъждане на направените по делото 

разноски.  

Ответникът ОФК “Сливен – 2000”, гр.Сливен не е подал отговор на исковата 

молба.   

 В с.з. ищецът се явява лично и с пълномощник – адв.П. В., който 

поддържа предявения иск по изложените в исковата молба съображения и моли 

за уважаването му. Претендира заплащане на направените по делото разноски за 

адвокатски хонорар.  

Ответникът ОФК “Сливен – 2000”, гр.Сливен, редовно призован, в с.з. се 

представлява от пълномощник – адв. С.Р., който моли съда да отхвърли исковата 

претенция. Счита, че от събраните по делото доказателства се установило, че е 

извършено нарушение на трудовата дисциплина, изпълнена била и процедурата 

по издаване на заповедта за уволнение. Претендира присъждане на направените 

по делото разноски.  

От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от 

фактическа страна следното: 

Между страните не се спори, че ищецът И.Р.И. е работил по трудово 

правоотношение в ответния ОФК “Сливен – 2000”, гр.Сливен на длъжност 

“професионален спортист”.  

С писмена покана от 19.01.2010г. ОФК “Сливен – 2000” е поканил от 

И.Р.И. да се яви на 20.01.2010г. в офиса му в гр.Сливен от 09,00 часа до 12,00 

часа и от 13,30ч. до 17,00ч., за да даде писмени обяснения за неявяването си на 



работа  на 15.01 и на 18.01.2010г. Върху поканата няма отбелязване същата да е 

връчена на адресата. Няма представени други доказателства за връчването й. 

С писмена покана изх.№32/11.02.2010г. ОФК “Сливен – 2000” е поканил от 

И.Р.И. да се яви в периода от 15.02 до 19.02.2010г. в офиса му в гр.Сливен от 

09,00 часа до 12,00 часа и от 13,30ч. до 17,00ч., за да даде писмени обяснения за 

неявяването си на работа съгласно решение на Арбитражен съд от 27.01.2010г. 

Върху поканата няма отбелязване същата да е връчена на адресата. Няма 

представени други доказателства за връчването й. 

С писмена покана изх.№27/03.02.2010г. ОФК “Сливен – 2000” е поканил от 

И.Р.И. да се яви на 05.02.2010г. в офиса му в гр.Сливен от 09,00 часа до 12,00 

часа и от 13,30ч. до 17,00ч., за да даде писмени обяснения за неявяването си на 

работа  на 01.02 и на 02.02.2010г. Върху поканата няма отбелязване същата да е 

връчена на адресата. Няма представени други доказателства за връчването й. 

На 05.02.2010г. И.Р.И. е изпратил до ОФК “Сливен – 2000”, гр.Сливен по 

пощата с обратна разписка /арг. констативен протокол от 05.02.2010г. на 

нотариус Д. Д./ уведомление, с което посочва, че прекратява трудовото си 

правоотношение на основание чл.327, т.2 и т.3 от КТ, поради незаплащане на 

дължимото му трудово възнаграждение за м.октомври, ноември и декември. 

Уведомлението е получено от ОФК “Сливен – 2000”, гр.Сливен на 08.02.2010г.  

Със Заповед №38/09.04.2010г. изпълнителния директор на ОФК “Сливен – 

2000” на основание чл.330, ал.2, т.5 от КТ е прекратил трудовото 

правоотношение с И.Р.И. на длъжност “професионален спортист”, считано от 

09.04.2010г., с посочено основание дисциплинарно уволнение и причини: два 

поредни дни неявяване на работа; неявяване на покана за даване на писмени 

обяснения за неприсъствието на редовните тренировки на клуба и 

разпространяване на поверителна информация за работодателя. Върху заповедта 

няма отбелязване същата да е връчена на работника срещу подпис. Няма 

представени доказателства същата да е изпратена на работника с препоръчано 

писмо с обратна разписка. 

Исковата молба, по повод на която е образувано производството по 

настоящото дело е подадена на 20.04.2010г. 

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз 

основа на събраните по делото писмени доказателства, които кредитира изцяло, 

като неоспорени от страните.  

Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът 

направи следните правни изводи: 

Предявения иск за признаване на уволнението, извършено със Заповед 

№38/09.04.2010г. на Изп. директор на ОФК “Сливен - 2000“, гр.Сливен за 

незаконно и за неговата отмяна с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ е 

допустим. Следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на 14, ал.1 от ГПК 

настоящия спор е подведомствен на съда, а съгласно правилата за родовата 

подсъдност компетентен е настоящия РС – Сливен. Спорът, с който съдът е 

сезиран – прекратяване на трудовите правоотношения между страните – 

работник и работодател не е арбитрируем, съгл. разпоредбата на чл.19, ал.1 от 

ГПК.   



Разгледан по същество искът е основателен и като такъв следва да се 

уважи.  

По делото се установи, че ищецът И.Р.И. е упражнил своето субективно 

преобразуващо право да прекрати едностранно без предизвестие трудовото 

правоотношение с ответника – работодател на основание чл.327, т.2 от КТ, 

поради забавяне изплащането от страна на работодателя на трудовото 

възнаграждение. Ищецът е отправил до работодателя – ответника писмено 

волеизявление, с което ясно и недвусмислено и безусловно е изразил волята си 

да прекрати трудовото правоотношение на посоченото основание чл.327, т.2 от 

КТ, поради незаплащане на трудово възнаграждение за м.октомври – м.декември 

2009г. 

В случая, при упражняване на това право от страна на работника не 

се изисква насрещно волеизявление от страна на работодателя, за да 

настъпят последиците на прекратяването. Съгласно разпоредбата на чл.335, 

ал.2, т.3 от КТ трудовото правоотношение между ищеца и ответника е 

прекратено от момента на получаване на писменото изявление за 

прекратяване на договора. В случая писменото изявление на ищеца е 

получено от ответника на 08.02.2010г. и по силата на императивната 

законова разпоредба това е момента, в който трудовото правоотношение 

между тях е прекратено.  

Следва да се отбележи, че на практика въпросът дали преобразуващото 

право е съществувало и дали е било надлежно упражнено, може да бъде предмет 

на преценка и установяване при евентуално предявяване впоследствие от страна 

на работодателя притежания, възникнали като негова последица, респ. в 

производство по предявен от работника иск за заплащане на обезщетение по 

чл.221, ал.1 от КТ, но не и в настоящото производство. От момента на 

получаване на изричното волеизявление, съдържащо посочване на 

основанието за прекратяване, трудовото правоотношение между страните 

вече не съществува.  Следователно към момента на издаване на атакуваната 

заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца поради налагане 

на наказание “дисциплинарно уволнение” – 09.04.2010г., трудово 

правоотношение между страните вече не е съществувало, тъй като е било 

прекратено на основание чл.327, т.2 от КТ с едностранно изявление от 

работника, получено на 08.02.2010г. от работодателя. Следователно уволнението 

е извършено при вече липсващо субективно потестативно право на работодателя 

за това, поради което е незаконно и като такова следва да бъде отменено, като 

предявения иск по чл.344, ал.1 т.1 от КТ се уважи.   

С оглед пълнота на изложението, следва да се отбележи, че атакуваната 

заповед е незаконосъобразна и на следните основания: При издаването й не е 

спазено задължителното изискване на чл.193, ал.1 от КТ за изслушване на 

работника или приемане на писмените му обяснения. По делото няма 

ангажирани доказателства в тази насока от страната, носеща доказателствената 

тежест – ответника. Представените 3 бр. писмени покани за даване на обяснения 

не съдържат отразяване на връчването им на работника, нито има представени 

други доказателства относно това обстоятелство, поради което съдът приема, че 

същите не са достигнали до адресата си, т.е. не са връчени на работника.  



Освен това следва да се отбележи, че самата заповед за налагане на 

дисциплинарно наказание уволнение не отговаря на изискванията на чл.195, ал.1 

от КТ – не е мотивирана, не е посочено кога са извършени посочените в нея 

нарушения и посочения законов текст – чл.330, ал.2, т.5 от КТ не отговаря на 

посоченото основание – дисциплинарно уволнение. В заповедта не са посочени 

конкретните нарушени законови разпоредби, въз основа на които се налага 

дисциплинарното наказание. Заповедта не е и връчена на работника по 

установения в чл.195, ал.2 от КТ ред – срещу подпис с отбелязване датата на 

връчване, респ. с препоръчано писмо с обратна разписка.  

От друга страна, работодателят, носещ доказателствената тежест, не 

ангажира никакви доказателства относно извършването от страна на работника – 

ищеца на посочените в заповедта дисциплинарни нарушения. Поради това той 

следва да понесе своеобразната санкция за нереализиране на основното си 

доказателствено задължение, като съдът приеме, че твърдените нарушения на 

трудовата дисциплина не са извършени от работника. 

С оглед изложеното атакуваната заповед е незаконосъобразна и като 

такава ще бъде отменена. 

С оглед изхода на спора и разпоредбата на чл.78, ал.1 от ГПК на ищеца 

следва да се присъдят направените по делото разноски за адвокатско 

възнаграждение в установения размер от 600лв. 

Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.6 от ГПК ответното дружество следва 

да бъде осъдено да заплати в полза на съдебната власт държавна такса в размер 

на 80лв.  

Ръководен от гореизложеното, съдът   

 

Р     Е    Ш    И : 

 

ПРИЗНАВА УВОЛНЕНИЕТО ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ 
Заповед №38/09.04.2010г. на изпълнителния директор на Общински футболен 

клуб “Сливен – 2000”, гр.Сливен, с която на основание чл.330, ал.2, т.5 от КТ е 

прекратено трудовото правоотношение на И.Р.И. с ЕГН **********, считано от 

09.04.2010г., поради дисциплинарно уволнение.   

ОСЪЖДА Общински футболен клуб “Сливен – 2000”, със седалище: 

гр.Сливен, бул.”Георги Данчев” №2, представляван от изп. директор Г. К. Г. да 

заплати на И.Р.И. с ЕГН ********** *** сумата от 600 /шестстотин/ лева, 

представляваща направени по делото разноски.  

ОСЪЖДА Общински футболен клуб “Сливен – 2000”, със седалище: 

гр.Сливен, бул.”Георги Данчев” №2, представляван от изп. директор Г. К. Г. да 

заплати в полза на съдебната власт по сметка на Сливенски районен съд 

държавна такса в размер на 80 /осемдесет/лв.  
 

Решението може да бъде обжалвано от страните пред Сливенски окръжен 

съд в двуседмичен срок от деня на обявяването му – 30.07.2010г. 

 

Препис от решението да се връчи на страните. 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: 


