


2. КОГАТО МЕ ПРИЕМАТ НА РАБОТА,
КАКВИ ПРАВИЛА ДА СПАЗВАМ? 

• Кои са моите права и задължения като работник или 
служител?

Кодексът на труда определя правата и задълженията на 
работниците и служителите, и на работодателя. Той 
дава правилата, които ако не се спазват, се нарушава 
трудовата дисциплина.

Какви правила трябва да спазва работникът или 
служителят, тоест какво е длъжен да прави и какво да 
не прави по време на работа?



2.1. Работникът или служителят е длъжен:

1.  Да се явява навреме на работа и да бъде на 
работното си място до края на работното време;

2.  Да се явява на работа в състояние, което му 
позволява да изпълнява възложените задачи и да не 
употребява през работното време алкохол или друго 
упойващо вещество;

3.  Да използва цялото работно време за изпълнение на 
възложената работа;

4.  Да изпълнява работата си в изискуемото се 
количество и качество;

5. Да спазва техническите и технологическите правила;



2.1. Работникът или служителят е длъжен:

6. Да спазва правилата за здравословни и безопасни 
условия на труд;

7. Да пази грижливо имуществото, което му е поверено, 
или с което е в досег при изпълнение на възложената 
му работа, както и да пести суровините, материалите, 
енергията, паричните и другите средства, които му се 
предоставят за изпълнение на трудовите задължения;

8. Да бъде лоялен към работодателя, като не 
злоупотребява с неговото доверие и да не 
разпространява поверителни за него сведения, както и 
да пази доброто име на предприятието;



2.1. Работникът или служителят е длъжен:

9. Да спазва вътрешните правила, приети във фирмата 
или организацията, и да не пречи на другите 
работници и служители да изпълняват трудовите си 
задължения;

10. Да съгласува работата си с останалите работници и 
служители и да им оказва помощ в съответствие с 
указанията на работодателя.



2.2. Работодателят е длъжен:

Да осигури на работника или служителя нормални 
условия за изпълнение на работата, за която се е 
уговорил, като му предостави:

1. Работата, която е определена при сключване на 
трудовия договор;

2. Работно място и условия в съответствие с характера на 
работата;

3. Здравословни и безопасни условия за труд;
4. Длъжностна характеристика, екземпляр от която се 

връчва на работника или служителя при сключване на 
трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата 
на връчването;



2.2. Работодателят е длъжен:

5.  Да даде указания за реда и начина на изпълнение на 
трудовите задължения и за упражняване на трудовите 
права, включително запознаване с правилата за 
вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и 
безопасни условия на труд;

6. Да пази достойнството на работника или служителя 
по време на изпълнение на работата;

7.  Да внася социални и здравни осигуровки за 
работника или служителя.



2.2. Работодателят е длъжен:

8. В установените срокове:

- да начислява трудовите възнаграждения на 
работниците и служителите за положения от 
тях труд;

- да плаща уговореното трудово 
възнаграждение за извършената работа;

- да издава при поискване от работника или 
служителя извлечение от ведомостите за 
заплати за изплатените или неизплатените 
трудови възнаграждения и обезщетения.



2. 3. Трудова дисциплина:

Трудовата дисциплина се състои в спазването 
на определено поведение от страна на 
работника или служителя, тоест на определени 
правила, норми и ред.

Виновното неизпълнение на тези норми е 
нарушение на трудовата дисциплина.



2. 4. Видове дисципинарни нарушения:

1. Закъснение, преждевременно напускане на 
работа, неявяване на работа или неуплътняване 
на работното време;

2. Явяване на работника или служителя на работа 
в състояние, което не му позволява да изпълнява 
възложените му задачи;

3. Неизпълнение на възложената работа, 
неспазване на техническите и технологичните 
правила;

4. произвеждане на некачествена продукция и 
други.



2. 4. Видове дисципинарни наказания:

1. Забележка;

2. Предупреждение за уволнение;

3. Уволнение.

Работодателят е длъжен преди налагане на 
дисциплинарно наказание /независимо какво 
е то/ да изслуша работника или служителя или 
да приеме писмените му обяснения, 
включително и да събере и оцени всички 
необходими доказателства.


	Slide 1 
	2. КОГАТО МЕ ПРИЕМАТ НА РАБОТА, КАКВИ ПРАВИЛА ДА СПАЗВАМ? 
	2.1. Работникът или служителят е длъжен:
	 2.1. Работникът или служителят е длъжен:
	2.1. Работникът или служителят е длъжен:
	2.2. Работодателят е длъжен:
	2.2. Работодателят е длъжен:
	2.2. Работодателят е длъжен:
	2. 3. Трудова дисциплина:
	2. 4. Видове дисципинарни нарушения:
	2. 4. Видове дисципинарни наказания:

