


I. ИСКАМ ДА ПОСТЪПЯ НА РАБОТА

• Защо често слушам за Кодекс на труда? Какво
представлява той?

Кодексът на труда урежда едни от най-важните отношения
в обществото, свързани с полагането на труд, неговото
заплащане и закрила.

КТ е основният закон, отговарящ на въпросите: какви права
и задължения имаме аз и моят работодател; какво
поведение трябва да спазвам, когато работя; в кои случаи
биха могли да се променят мястото и характерът на
работата, какво трябва да правя, за да не ми се налагат
дисциплинарни наказания; как и в кои случаи може да се
прекрати трудовият договор – от мен или моя
работодател.



1.1. Какви документи да подготвя и 
представя?

Според Наредба за документите, за сключване на трудов 
договор е необходимо да подготвя и представя : 

- лична карта;
- документ за придобито образование, специалност, 
квалификация и т.н.

- документ за стаж по специалността, когато конкретната 
длъжност или работа изисква това;

- документ за медицински преглед;
- свидетелство за съдимост – според изпълняваната 
работа;

- други документи, според конкретни закони.



1.2. Трудов договор – що е то?

Трудовият договор е писмен акт със строго определено 
съдържание /чл. 66 от Кодекса на труда/. Той съдържа :
1. място на работа;
2. наименование на длъжността и характера на работата;
3. дата на сключване и началото на неговото изпълнение;
4. времетраене на трудовия договор;
5. размер на основния и удължения платен годишен 

отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни;
7. основно и допълнителни трудови възнаграждения с 

постоянен характер и периодичност на тяхното 
изплащане;

8. продължителността на работния ден или седмица.



1.2. Трудов договор – що е то?

Трудовият договор се сключва между работника или 
служителя и работодателя преди постъпването на 
работа. Работникът или служителят е длъжен да 
постъпи на работа в едноседмичен срок (освен ако не 
е договорен друг срок) от получаването на екземпляр 
на подписания трудов договор, екземпляр от 
уведомлението, че е регистриран в НАП и длъжностна 
характеристика.

Изменението на трудовия договор също е в писмена 
форма. То се извършва чрез подписването на 
допълнително споразумение по чл. 119 от КТ.



1.2. Трудов договор – що е то?

Прекратяването на трудовия договор задължително е в 
писмена форма – то се извършва чрез връчване на 
заповед за прекратяване или акт за прекратяване и е 
свързано с точно определени основания /причини/, 
тъй като за да има прекратяване, винаги трябва да е 
налице някакво основание – напимер:

• взаимно съгласие;

• съкращаване на щатни бройки;

• намаляване обема на работа и др.



1.3. Какви документи е длъжен да ми 
даде работодателят?

Преди да постъпя на работа трябва да получа:                  
1. екзeмпляр от сключения трудов договор;
2. екземпляр от уведомлението, което е изпратил 

до НАП, че е сключен трудов договор с мен и
3. длъжностна характеристика, в която конкретно са 

посочени моите права и задължения.

Трудовите отношения са формални и всяко искане на 
работника / служителя (напр. молба за ползване на 
отпуск и др.) и всяко действие на работодателя (напр.  
преназначаване; увеличаване на заплатата; 
прекратяване на трудовия договор) трябва да бъде 
оформено в писмен вид.



1. 4. Къде да се съхраняват документите 
по трудовото правоотношение? 

Документите, свързани със сключването, 
изменението и прекратяването на трудовия 
договор  задължително се съхраняват при 
работодателя. 

Добре е всеки работник или служител да си 
направи лично трудово досие, в което събира и 
пази своите екземпляри от всички документи, 
свързани с трудовото правоотношение.
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