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 Трудовоправни отношения 

 Трудово възнаграждение  

 Работно време, почивки, отпуски, командировки 

 Трудова дисциплина, нарушения  и наказания                  

 Осигуряване 
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– Осигурителен доход 

– Осигурителни вноски 

– Осигурителни социални рискове  

 Имуществена отговорност 

– Установяване на умуществена отговорност 

– Данъчно облагане  

– Субекти на данъчното право  

– Основни правила и задължения на данъчните субекти 

– Данъчен контрол 

 Договори 
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ТРУДОВОПРАВНИ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

 

Трудовоправните отношения се регулират от  нормите на трудовото право. 

 

 

Предмет на регулиране на трудовото право са: 
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- трудовите правоотношения по предоставянето на работна сила и полагането на жив труд. В този процес 

носителят на работна сила я предоставя възмездно на друго лице по създадено помежду им трудово 

правоотношение. 

- обществените отношения, свързани непосредствено с трудовите отношения. Тези отношения нямат свое 

самостоятелно битие, но могат да бъдат оприличени като трудови в един по-общ смисъл.  

Системата на трудовото право включва в себе си трудовоправни норми, групирани по институти, които се 

намират в определени взаимоотношения. Тя се състои от обща и специална част.  

Източниците на трудовото право се подразделят на държавни и недържавни източници.  

- Държавни източници: Конституция на Република България, нормативни актове, Кодекс на труда, Закон за 

уреждане на колективните трудови спорове, Закон за безопасни условия на труд и пр. 

- Недържавни източници: актове, с които се саморегулират трудовите правоотношения съобразно 

спецификата на участниците в трудовия процес.  

Трудовоправните норми регулират трудовите правоотношения по повод тяхното учредяване, протичане, изменение 

и прекратяване.  

 Индивидуалното трудово правоотношение,   се реализира непосредствено с прякото предоставяне на 

работната сила със задълженията за изпълнение на определена трудова функция и  спазване на установената 

трудова дисциплина, при насрещни  задължение на другата страна за редовно изплащане на уговореното трудово 

възнаграждение, осигурени нормални условия за изпълнение възложената   работа и здравословни и безопасни 

условия за труд.  

 Колективното трудово правоотношение се реализира на основата на общия, колективен интерес. Той се 

отнася до здравословните  условия на полагане на труд,  продължителността на работното време, почивките, 

отпуските, професионална квалификация, трудово възнаграждение и др. Предназначението на колективното 

трудово правоотношение се свежда до  постигане на по-благоприятни условия на труд, които да преминат и станат 

част от съдържанието на индивидуалното трудово правоотношение.  

 Субектите на трудовото правоотношение са. 

                  ---работникът или служителят  -това могат да бъдат само физически лица, които отговарят на 

общите и специалните изисквания за заемане на определена работа или длъжност*.   

                ---работодателят  -съгласно действащия кодекс на труда, това може да бъде всяко физическо лице, 

юридическо лице или негово поделение, както  и всяко друго  организационно и икономически обособено 

образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество  

и други подобни), което самостоятелно наема  работници или служители по трудово правоотношение.  

Основания за възникване на индивидуалното  трудово правоотношение. 

Прилаганите  основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение са трудов договор, избор, 

конкурс, осъдителна присъда за налагане на наказание поправителен труд без лишаване от свобода. Конкурсът  и 
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изборът се различават от трудовия договор  в етапа на  възникване на  индивидуалното трудово правоотношение. 

Различават се и по това, че както избирателното тяло, произвеждащо избора, така и  комисията провеждаща 

конкурса не са субекта, с когото работника или служителя ще встъпи в индивидуално трудово правоотношение. 

Същност на трудовия договор . Основанието, от което  възниква индивидуално трудово 

правоотношение е трудовият договор. Със сключването на трудовия договор работникът или служителят започва 

да влага трудови усилия, изпълнява указанията за  извършване на възложената му работа, в рамките на 

определено работно време, и спазва определената и установена от работодателя трудова дисциплина и ред.  

От своя страна работодателят използва в свой интерес и  изгода предоставената му работна сила, срещу 

задължението  редовно да заплаща изпълнението на трудовите задължения на работника или служителя, както и  

да осигурява, за своя сметка, всички необходими условия за извършване на работата, организацията на труда, 

работа при безопасни и здравословни условия на труд, спазване на работното време, ползването на полагащите се 

почивки и всички други законови изисквания. 

От изложеното следва, че Трудовият договор е сделка между едно физическо лице  работник или 

служител и друго физическо лице, юридическо лице или друго образувание, по силата на която едното лице се 

задължава  да предоставя работната си сила, другото лице се задължава да му заплаща възнаграждение.или  

Съдържанието на трудовия договор обхваща правата и задълженията, свързани с предоставянето на 

работната сила  на работодателя  от наетите работници или служители. Една част от тези права и задължения се 

закрепват пряко  от повелителните разпоредби на трудовото законодателство, а  друга по договорен път, при 

сключването на трудовия договор, чрез уговаряне на  по-благоприятни условия, свързани с предоставянето на 

работната сила. Това дава основание да се приеме, че съдържанието на трудовия договор се подразделя на 

законово и договорно.  

Законово установеното  съдържание  включва задълженията за  спазване на установените трудовоправни 

норми 

Задължителните  елементи, които се включват в съдържанието на трудовия договор, са изчерпателно 

изброени в кодекса на труда. Те са свързани със следното:  

а/ данни за страните. -това са данни, които индивидуализират работодателя и работника или служителя 

като страни по индивидуалното  трудово правоотношение.  

За работника или служителя данните са име на лицето, постоянен адрес, еденен граждански номер или 

личен номер на чужденец, вид и степен на притежавано образование, притежавана научна степен, ако е свързана с 

изпълняваната работа. 

б/ място на работа. За такова се счита седалището на работодателя, като може да се определи и  

съответното- управление, здравно заведение и други подобни, в което работникът или служителят ще изпълнява 

задълженията си по сключения трудов договор, доколкото не е уговорено друго или не следва от характера на 

работата. Мястото на работа следва да се различава от работното място, което е по тясно понятие. С понятието 
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„работно място”  се определя помещение, цех, стая, машина, съоръжение или друго териториално обособено място 

в предприятието, където работникът или служителя  по указание на работодателя полага труда си  в изпълнение  на 

задълженията по трудовото правоотношение.  

в/ наименование на длъжността и характера на работата . Посочването на длъжността, съобразно 

предмета на дейността на работодателя  очертава трудовите задължения на наетия работник или служител и  

необходимата квалификация, в това число вида и обема на работата, както и условията, при които ще я извършва. 

г/ дата на сключване и начало на изпълнение. Той се счита сключен от момента, в който до работника 

или служителя достигне подписаният от работодателя трудов договор или заповед за назначение, а влиза в сила от 

момента на получаване на уведомлението  за регистрация  на трудовия договор в териториалната дирекция на 

Националната агенция по приходите (НАП).  

д/ времетраене на трудовия договор. Трудовият договор се сключва за определен или неопределен 

срок 

. Кодексът на труда допуска по изключение  сключване на срочни трудови договори  за работи и дейности , 

които  не са с временен, сезонен или краткотраен характер при конкретни икономически, технологически, 

финансови, пазарни  и други обективни причини, свързани с дейността на предприятието.  Ако страните изрично не 

са определили срок на трудовия договор, се приема, че той е сключен за неопределено време.  

е/ размер на основния  и удължения платен годишен отпуск и допълнителните платени годишни 

отпуски. Размерът на основния  платен отпуск, както и на допълнителния, когато има договорен такъв, трябва да 

бъде записан в трудовия договор.  

ж/ еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор.-

предизвестието включва определен срок, след изтичането на който трудовият договор се прекратява. Границите на 

определяне срок на предизвестието е еднакъв и за двете страни и е в границите  от тридесет дни до три месеца. 

Когато не е упоменат изрично в трудовия, счита се, че е тридесет дни.  

з/ основно  и допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер и периодичност на 

тяхното изплащане. Месечното трудово възнаграждение  се посочва в трудовия договор. Размерът на основното 

трудово възнаграждение обхваща  дължимото възнаграждение заради изпълнението на работата по възложената 

трудова функция. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения се определя от наличието на 

допълнителни фактори  в трудовия процес, свързани с условията на труда, квалификацията на работника  или 

служителя  и т.н. 

и/ продължителност на работния ден или седмица. Този елемент на трудовия договор има смисъл да 

се уговаря , когато  по трудово правоотношение ще се работи  при непълно  работно време през част от 

законоустановеното работно време.  
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Прекратяване на трудовия договор. Прекратяването на трудовото правоотношение, независимо дали е 

по инициатива на работодателя или на работника или служителя се осъществява чрез волеизявление в писмена 

форма.   

Кодексът на труда изчерпателно урежда юридическите факти, при наличието на които се 

прекратява трудовото правоотношение.  

Основанията за прекратяване на трудовите правоотношения, възникнали от трудов договор и конкурс могат 

да се обединят в няколко групи: 

а/ прекратяване  при общи основания. 

б/ едностранно прекратяване от страна на работник или служител. 

в/ едностранно прекратяване  от страна  на работодател. 

 При прекратяване на трудови правоотношения , възникнали от избор, съществува самостоятелна група 

основания. 

 Общото в реда за осъществяване на различните групи  е необходимостта от основание, установяващо 

наличие на съответен юридически факт и волеизявление  на заинтересованата страна, при спазване на   

определена  в Кодекса на труда последователност на действия  

 

 

ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

Трудовото възнаграждение формира основния интерес на работника или 

служителя в индивидуалното трудово правоотношение . 

Неговият размер  е основния стимул за труда и условие за начина и качеството на живот на работника или 

служителя и неговите близки. 

Правната уредба на трудовото възнаграждение се съдържа както в Кодекса на труда, така и в редица 

подзаконови актове, свързани с договарянето на работната заплата,  определянето на минималната работна 

заплата за страната и минималната часова заплата, определяне на минималните размери  на допълнителни  и 

други трудови възнаграждения и т.н. 

Регулирането  размера на трудовото възнаграждение  се извършва чрез законово въздействие  и актове на 

Министерския съвет  и се  свежда до следното:  

а/ установяване на минималната месечна и часова  заплата за страната . Те се определят с акт на 

Министерския съвет  и се прилагат за цялата страна, за всички работници  и служители, които работят по трудово 

правоотношение, независимо от основанието, на което е възникнало. Без значение е отрасълът, в който работят 

работниците  и служителите, каква е формата на собственост, както и дали работодателят е физическо или 

юридическо лице. Всъщност, минималната работна заплата е основно трудово възнаграждение, към което се 

прибавят всички допълнителни трудови възнаграждения.  
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б/ установяване видовете допълнителни трудови възнаграждения. Те се изплащат на работника или 

служителя, когато са налице конкретни  условия за продължителна работа. Допълнителното възнаграждение за 

продължителна работа се изплаща ежемесечно в процент върху основното трудово възнаграждение, определен с 

индивидуалното трудово правоотношение. Минималният размер на това възнаграждение не може да бъде по -малък 

от 0,6 на сто за всяка година трудов стаж от времето, което се зачита за продължителна работа. Правото за 

получаване на това възнаграждение  възниква при трудов стаж , не по-малък от три години. 

Допълнително трудово възнаграждение се заплаща и за работа  при вредни или други специфични условия 

на труд,  притежавана по-висока квалификация,  нощен труд при всеки отработен час,  извънреден труд и за 

вътрешно заместване. 

Правната уредба на трудовото възнаграждение се формира и на база специфични понятия, каквито са:  

 а/  основно месечно трудово възнаграждение. Дължи се от работодателя за изпълнение на трудовите 

задължения при нормална продължителност на работното време, за пълен месец.  Формира основата при 

изчисляването на трудовото възнаграждение за прослужено време и брутното месечно трудово възнаграждение.  

б/ брутно месечно трудово възнаграждение. Включва основното трудово възнаграждение  за отработеното 

време, допълнителните и други трудови възнаграждения. 

в/ уговорено трудово възнаграждение. Това е възнаграждението, което се уговаря между страните по 

трудовия договор, както и със споразумение за трудово правоотношение, възникнало от избор или конкурс или на 

основание сключен колективен трудов договор.То включва основното и допълнителните трудови възнаграждения.  

Способите на регулиране на трудовото възнаграждение се определят въз основа на две системи: 

а/ повременна система на заплащане. Заплащането е в зависимост от продължителността на работното 

време. 

б/ според изработеното. Заплащане съобразно постигнатия  по норми и разценки резултат в работата, 

който се измерва чрез различни мерни единици. 

В Кодекса на труда е  определен ред и гаранции  за изплащане на трудовото възнаграждение.  

Установеният ред за изплащане на трудовото възнаграждение цели закрила на работника и служителя относно 

получаването на дължимото трудово възнаграждение, независимо от основанието за възникване на трудовото 

правоотношение. 

Неплащането в уговорените срокове на  трудовото възнаграждение поражда трудов спор, който може да се 

постави по съдебен ред в тригодишен срок, считано то деня,  в който по съответното вземане е следвало да се 

извърши плащането.   

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

ПОЧИВКИ, 

ОТПУСКИ, 

Трудовото възнаграждение формира основния интерес на работника или 

служителя в индивидуалното трудово правоотношение .. 
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КОМАНДИРОВКИ 

 

 

Работно време. Под работно време следва да се разбира времето, през което работникът или 

служителят е длъжен да изпълнява трудовите си задължения, произтичащи от индивидуалното му трудово 

правоотношение. 

Определянето продължителността на работното време е елемент от договорно установеното съдържание 

на трудовото правоотношение. 

В рамките на уговореното,  всеки работник или служител  е длъжен да се явява навреме на работа  и да 

бъде на работното си място  до края на работното време, както и да използва работното време за изпълнение на 

възложената работа. От своя страна работодателят е длъжен да осигури на работника и служителя нормални 

условия за изпълнение на трудовите му задължения  в рамките на уговореното  или определеното работно време.  

В Кодекса на труда  са установени  няколко видове редовно работно време: 

 а/ нормална продължителност на работното време. С него е установена нормалната продължителност 

на работния ден и работната седмица  за работници и служители, за които  не е предвидено  или договорно 

установено намалено  или непълно работно време.  

б/ удължено работно време. С него се регламентира фактически по-голяма от нормалната 

продължителност на работния ден. Удължаване е недопустимо за работна седмица или месец, както и в почивни и 

празнични дни. То може да се извършва само през работни дни, като работодателят е задължен стриктно да спазва 

установената процедура преди въвеждане удължаването  на работното време. 

в/ намалено работно време. То е с по-малка продължителност от тази на редовното работно време и се 

въвежда по силата на закона, а не от работодателя. Установява се само  за работници и служители, които работят 

във вредни  за здравето условия или извършват работа при специфични условия по решение на Министерския 

съвет, както и работници и служители, ненавършили осемнадесет годишна възраст.  

г/ непълно работно време. Непълно работно време за разлика от намаленото може да се уговаря между 

страните по индивидуалното трудово правоотношение. В тези случаи страните чрез трудовия договор или с 

допълнително споразумение към него сами определят както продължителността  на непълното работно време, така 

и неговото разпределение.Непълното работно време може да бъде установено и едностранно от работодателя при 

спазване на установените в Кодекса на труда изисквания. Основанието за установяване на непълно работно време  

от работодателя е намаляване обема на работата в предприятието или негово подразделение. 

Не се допуска полагане на извънреден труд от работници или служители, за които  е установено намалено 

работно време , поради това, че работят във вредни за здравето условия или извършват работи при специфични 

условия.  
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Почивки. Тя се включва в работния ден, но не и в работното време.Основното предназначение на 

почивката е да осигури отдих  и възстановяване на изразходваната работна сила от факторите на работната среда и 

трудовия процес. 

В зависимост от това за каква част и продължителност се предоставят почивките, те се подразделят на:   

а/ почивки в работния ден. Това са едно или две осигурени от работодателя прекъсвания на работния ден, 

като  едната почивка трябва да бъде за хранене и не може да е по-кратка от тридесет минути, докато другата може 

да е с по-малка или по-голяма продължителност в зависимост от характера на труда и организацията на работния 

ден. 

При непрекъсваем производствен процес работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя 

време за хранене без да се отделя от работния процес, като времето за хранене се включва в работното време, като 

в тези случаи няма почивка, която да предполага спиране  на изпълнението на трудовите задължения. 

б/ междудневна почивка. Това е почивката , която обхваща времето между два последователни работни 

дни. С нея се предоставя време за възстановяването на работоспособността на работника и служителя.  

Междудневната почивка трябва да е непрекъсната и с минималната продължителност не по-малко от дванадесет 

часа. 

в/ седмична почивка. Тази почивка обхваща два последователни непрекъснати дни между две седмици. 

Продължителността на седмичната почивка се определя в часове и не може да е по-малко от четиридесет и осем 

часа. 

Отпуски. Отпускът е период от време, през който работникът или служителят е освободен от 

задължението си  да изпълнява трудовите си задължения по трудовото правоотношение. Смисълът  на 

предоставяне на отпуск на работниците и служителите е в необходимостта от едно по-продължително 

възстановяване  на работната им сила като временно се преустановява активността на трудовото правоотношение. 

За разлика от почивката, която може да бъде само извън работното време, отпускът е част от работното време. 

Трудовоправният режим на  отпуските е индивидуализиран  от това дали предоставянето им зависи  изцяло 

от волята и преценката на работодателя или отпускът се дължи по силата на повелителни правила, установени в 

нормативен акт, в колективен или  индивидуален трудов договор.  Някои от отпуските са платени, а други са 

неплатени.Някои от платените отпуски се изплащат от работодателя, а други под формата на обезщетение от 

общественото осигуряване.Има отпуски, които се зачитат за трудов стаж и такива, които не се зачитат.  

 В зависимост от това дали работникът или служителят ще получава  съответна на трудовото му 

възнаграждение парична сума за времето, през което не е на работа отпуските се подразделят на платени и 

неплатени. 

а/ платени отпуски. Платени са отпуските, през времето на които работникът или служителят без да 

предоставя работната си сила получава  трудово възнаграждение, съотнесено към брутното трудово 
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възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпус ка. Такива са годишните платени, 

учебни, служебни и др. отпуски. 

Платеният годишен отпуск е субективно право на работника и служителя, като при наличието на 

необходимите предпоставки работодателят е длъжен да му го предостави.  

Някои категории работници с по-тежък режим на работа имат право на удължен платен годишен отпуск. 

Размерът на удължения платен годишен отпуск е величина, която включва и  основния платен годишен отпуск. 

Категориите и размерите на удължения платен отпуск се определят с акт на Министерския съвет. Минималният 

размер на удължения платен годишен отпуск за  категориите лица в зависимост от характера на работата е 

различен и достига до четиридесет и осем работни дни  за учители и преподаватели във висши учебни заведения.  

Право на допълнителен платен годишен отпуск имат някои категории работници и служители, които 

работят не по-малко от половината от установената в Кодекса на труда нормална продължителност на работното 

време във  вредни за здравето или при специфични условия.  

В Кодекса на труда се съдържат разпоредби, които задължават работодателя да освобождава от работа 

работник или служител за изпълнение на граждански, обществени и други задължения. Това са кратки отпуски, които 

се предоставят по уважителни причини.  

Неизползването на платения годишен отпуск може да се компенсира  с парично обезщетение единствено  

при прекратяване на трудовото правоотношение.  

 б/ неплатени отпуски. Неплатени са   отпуските, при ползването на които работникът или служителят не 

получава трудово възнаграждение или някакво друго насрещно плащане. Предоставянето му е правна възможност, 

а не лично право на работника или служителя, тъй като в повечето случаи  разрешаването му зависи от преценката 

и съгласието на работодателя. При ползването на неплатен отпуск като  гаранция  и защита на работника или 

служителя  е съхраняването на  трудовото правоотношение, а в определени граници и случаи  признаването му за 

трудов стаж.  

За ползване на неплатен отпуск  не е необходимо като задължителна предпоставка работникът или 

служителят да има трудов стаж, но следва да е допуснат до работа и да е започнал да изпълнява задълженията си 

по учредената трудова функция. Размерът на този отпуск не е ограничен, но за трудов стаж се признава неплатен 

отпуск за не  повече от тридесет работни дни през една календарна година.  

Отпускът се иска от работника или служителя с едностранно писмено волеизявление, отправено до 

работодателя. В искането се посочва вида, размера и началния момент на ползване на отпуска. 

            Командировки  Командировката представлява  изпълнение на трудовите задължения  на работника или 

служителя извън мястото на постоянната му работа и не на определеното му работно място. От гледна точка на 

работодателя, такова изменение,  което  е изключение  от заложеното  в трудовия договор  е допустимо  само когато  

нуждите на предприятието  го налагат. По отношение на изпълнението на работника или служителя, командировката 

е въведено по силата на закона  изключение от договореното между страните по трудовия договор. Това 
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изключение е възможно в рамките на тридесет календарни дни без прекъсване. За по -дълъг срок  е необходимо  

изрично писмено съгласие от командирования.  

 

ТРУДОВА 

ДИСЦИПЛИНА,НАРУШЕНИЯ 

И НАКАЗАНИЯ 

 

Трудовата дисциплина урежда съществени права и задължения по 

трудовото правоотношение 

Правната уредба на трудовата дисциплина се съдържа в кодекса на труда,  в общите правила  за 

вътрешния трудов ред в предприятието, в правилника за вътрешния трудов ред на всяко предприятие, 

в колективния трудов договор, а така също  и отделни трудови задължения могат да бъдат уредени  с 

индивидуалния трудов договор.  

Трудовата дисциплина  има съществено значение за нормалното развитие на трудовото правоотношение. 

Отклонението от законово изискуемото и договореното поставя правоотношението  в условия на частично или пълно  

неизпълнение от страна на работника или служителя.  

                Нарушенията на трудовата дисциплина  са  правонарушения,  обхващащи  различни трудови задължения  

на работника или служителя. При  нарушения на трудовата дисциплина възниква дисциплинарна отговорност. 

Дисциплинарната отговорност е един от видовете юридическа отговорност. Налага се от работодателя 

спрямо работник или служител физическо лице, което предоставя работната си сила по трудово правоотношение.  

В Кодекса на труда са изброени примерно, а не изчерпателно  видовете нарушения на трудовата 

дисциплина. Най често срещаните нарушения са закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване  

или неуплътнение на работното време, неизпълнение на възложената работа и др. 

Дисциплинарната отговорност се реализира с налагане на дисциплинарните наказания. Видовете 

дисциплинарни наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Тези наказания  са израз на 

законоустановена принуда за виновно, неправомерно поведение. 

Дисциплинарната отговорност се реализира в пределите на дисциплинарно производство чрез 

последователно извършвани правни действия за установяване правонарушението, определянето  и налагането на 

дисциплинарното наказание.  

Органите, които могат да налагат дисциплинарни наказания са работодателят, определено от него лице или  

друг орган, оправомощен със закон.. 

Дисциплинарните наказания могат да се налагат не по-късно от два месеца от откриването на нарушението 

и не по-късно от една година  от извършването им. След като установи дали е спазен срока работодателят може да 

пристъпи към осъществяването на дисциплинарното производство. 
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Преди да наложи дисциплинарното наказание, работодателят  е длъжен изслуша работника или служителя 

или да приеме писмените му обяснения,  както и да събере и оцени всички относими към правонарушението 

доказателства.  

Обясненията трябва да бъдат дадени пред работодателя в рамките на дисциплинарната процедура по 

повод конкретното дисциплинарно нарушение и при ясното съзнание на работника или служителя , че са във връзка 

с налагане на дисциплинарно наказание. Дадените обяснения по други повод или пред  друго лице или орган, са без 

правно значение. 

Ако не е спазено изискването  за изслушване на работника или служителя  или приемането на писмените му 

обяснения, в случай на оспорване наложеното наказание, съдът  ще отмени дисциплинарното наказание, без да 

разглежда спора по същество. 

След като работодателят констатира спазването на сроковете, както и  че събраните доказателства 

потвърждават извършването на дисциплинарното нарушение, той следва да определи кое от дисциплинарните  

наказания  забележка, предупреждение за уволнение или уволнение  да наложи. 

При преценката си за вида на дисциплинарното наказание,  което може да  наложи,  работодателят  е 

длъжен да съобрази съответствието между тежестта на нарушението  и тежестта на наказанието със законово  

установените за това  критерии, а именно: 

а/ тежест на нарушението. Тя се определя съобразно конкретното нарушение, значимостта  на  

неизпълнението на трудовите задължения, размера на причинените на работодателя вреди и др. 

б/ обстоятелствата, при които е извършено.  Това е времето и мястото на извършването на 

нарушението, степента, в която вътрешни, производствени или  външни фактори са оказали влияние. 

в/ поведението на работника или служителя .  Работодателят следва да вземе под внимание не само 

поведението на работника или служителя към извършеното, но и цялостното му поведение, т.е. какви са били 

мотивите на работника или служителя, доколко съзнава неправомерността на извършеното, има ли други 

незаличени    наложени дисциплинарни наказания и т.н. 

След като определи кое от видовете дисциплинарни наказания ще наложи,  работодателят издава писмена 

заповед за дисциплинарно наказание, в която се посочва името на нарушителя, нарушението, за което се налага 

дисциплинарното наказание, мотиви  на заповедта, видът на наказанието и законният текст, въз основа на който се 

налага дисциплинарното наказание.  

За да произведе възнамеряваните правни последици заповедта за дисциплинарно наказание трябва да се 

връчи на работника или служителя за да  може   да  се запознае с нейното съдържание.  

Към момента на връчването се преценява дали не са изтекли сроковете за налагане,  от този ден работника 

или служителя се счита дисциплинарно наказан, поставя се началото  на давностните срокове  за нейното 

обжалване по предвидения в Кодекса на труда ред, както и възможността за изчисляването на сроковете за 

заличаване на дисциплинарното наказание.   
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Дисциплинарните наказания се заличават по силата на закона с изтичането на една година от момента на 

тяхното налагане.  

    

 

ОСИГУРЯВАНЕ 

Във връзка с упражняване правото на труд и под влияние на други фактори (условия на 

труд, заболяване, стареене) състоянието на работоспособността на човека претърпява 

съществени изменения. 

 

С минимални разходи, във вид на осигурителни вноски осигуряването дава възможност да се удовлетворят 

чрез парични обезщетения конкретни нужди, предизвикани от настъпването на дадени социални рискове. 

Предназначението на общественото осигуряване е осигурителният орган да изплати парично обезщетение, помощ 

или да отпусне пенсия на осигурените лица в резултат на настъпилия социален риск, довел след себе си 

безработица, временна или трайна неработоспособност или смърт на осигуреното лице. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО 

Източници на осигурителното право са и редица международни актове.  

Основополагащ източник на осигурителното право е Конституция на РБ, в която се посочва, че гражданите 

имат право на обществено осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане; 

На второ място са международните  договори, по които България е страна; 

На трето място са законите – Кодекс за социално осигурявана (КСО), Закон за здравното осигуряване, Закон 

за социално подпомагане, Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (за всяка година). 

 

 

ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД 

Осигурителният доход включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност.  

Понятието трудово възнаграждение се употребява в случаите, когато лицето работи като работник или 

служител по трудово правоотношение или пък работи като държавен служител по служебно правоотношение. 

Понятието възнаграждение се използва предимно в случаите, когато лицето работи по договор за 

управление или контрол на търговски дружества или пък полага труд без трудово правоотношение. 

Понятието доходи от трудова дейност  се използва за получавания доход от трудова дейност от 

самоосигуряващите се лица. 

Осигурителният доход, върху който се начисляват осигурителните вноски на работниците или служителите, 

работещи по трудово правоотношение се формира от полученото трудово възнаграждение и другите доходи от 

трудова дейност за календарния месец. Всяка година Народното събрание приема Закон за бюджета на държавното 

обществено осигуряване (ЗБДОО), в който се определят всички параметри, свързани със социалното осигуряване, 
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като тенденцията е към постепенно завишаване на стойностите на максималния осигурителен доход, минималната 

пенсия, минималната работна заплата и др 

В зависимост от размера на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя, се формира и 

осигурителният доход, върху който се начисляват осигурителните вноски за съответните осигурителни фондове. 

Когато лицето работи само по едно трудово правоотношение  и брутното трудово възнаграждение, формиращо 

осигурителния доход е равно или е над 1400 лева, то вноските се начисляват до размера на 1400 лева.  

Ако лицето през съответния месец получава доходи от трудова дейност от други източници, тези доходи не 

са осигурителен доход и върху тях не се начисляват осигурителни вноски.  

При получаване на парични суми за работа, извън основното правоотношение, се декларира сумата, върху 

която са начислени осигурителните вноски.. В тези случаи осигурителните вноски се начисляват върху разликата 

между брутното трудово възнаграждение по трудовото правоотношение за месеца и паричните суми от доходите за 

трудова дейност, получени през месеца, но до размера на 1400 лева.   

Случаите, когато се работи по два или повече трудови договора, при условия на непълно работно време, то 

осигурителният доход се формира от брутното трудово възнаграждение за месеца за всеки един от трудовите 

договори.  

Случаите, когато лицето работи по основно трудово правоотношение и по трудов договор за допълнителен 

труд при същия работодател или работи и по трудов договор при друг работодател, осигурителният доход се 

формира от сбора на сумите на брутното трудово възнаграждение по основното трудово правоотношение и 

трудовото възнаграждение от договора или договорите за допълнителен труд 

За лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които полагат 

труд без трудово правоотношение (т.е. работят по граждански договори), при изплащане на възнаграждения за 

работа по граждански договори, осигурителните вноски не се внасят от възложителя и не се удържат от 

възникването им. 

 Самоосигуряващите се лица изцяло внасят осигурителните вноски, но не през календарния месец, през 

който са получили.  

 

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 

Осигурителните вноски представляват парични плащания във фондовете на държавното обществено 

осигуряване. Чрез внасянето на осигурителните вноски се акумулират парични средства в тези фондове. Вноските 

са основен източник на приходи и заедно с други средства формират следните фондове: 

1. фонд "Пенсии"; 

2. фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност"; 

3. фонд "Трудова злополука и професионална болест"; 

4. фонд "Общо заболяване и майчинство"; 
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5. фонд "Безработица". 

Стойността на дължимите осигурителни вноски се поделя между работодателите (осигурителите) и 

работниците, като съотношението е определено в проценти за всяка календарна година от приемането на Кодекса 

за социално осигуряване. Разпределението между осигурителите (работодател, възложител, кооперация) и 

осигурените лица е както следва: 

Осигурителите са длъжни да плащат осигурителните вноски с отделни платежни нареждания чрез 

прехвърляне от сметките си по съответната сметка на държавното обществено осигуряване при изплащане на 

трудовото възнаграждение, включително и при авансовите плащания. Осигурител, нямащ банкова сметка, внася 

осигурителните вноски в брой – в банката, по сметка на държавното обществено осигуряване. Осигурителните 

вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с 

изплащане на трудовото възнаграждение или на част от него. 

 

ОСИГУРЕНИ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ . 

Съществува разлика и между осигурения социален риск и нуждата от социално подпомагане. Осигуреният 

социален риск е този, за който предварително се събират пари и се насочват към фондове. На лицата, претърпели 

осигурителен случай се изплащат обезщетения, за да превъзмогнат риска.  

Основанието за социалното подпомагане е нуждата. Няма суми, които да се събират предварително за 

социално подпомагане.. 

Според произхода им социалните рискове биват  

1.Професионални рискове – те са свързани и изпълняваната работа – най често с вредните, тежки и 

опасни условия, при които се полага трудът. При тях е налице функционална и причинна връзка между 

изпълняваната работа и опасността, която осигуреният социален риск носи. Това са: 

 трудова злополука; 

 професионална болест; 

 безработица. 

Тези рискове се проявяват във връзка с професията, която практикува лицето. Осигурителното 

правоотношение може да е краткосрочно (изплаща се обезщетение) и дългосрочно (изплаща се пенсия). При 

професионалните рискове положението на увреденото лице е малко по-благоприятно. 

2. Непрофесионални (общи) рискове – това са социалните рискове, които се пораждат от обичайното и 

присъщото на биологичната природа на човека развитие и съществуване и от обективните условия в обществото, 

при които той е поставен да живее, а не от специфичните условия на труда или характера на работата, която 

извършва и от особените условия, при които живее и работи. Присъщи са и се срещат при всички хора, независимо 

от работата и условията, при които я вършат: 

 общо заболяване и приравнени на него; 
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 майчинство – а) за бременност и раждане;  б) за отглеждане на малко дете. Това е типичен случай на 

краткосрочно обществено осигуряване; 

 старост – правото на пенсия възниква с навършване на определена възраст и набиране на определен 

брой точки (сума от възраст и трудов стаж). Пълна пенсия – за прослужено време и старост. Частична 

пенсия – за старост (за лица, които не са набавили необходимия брой точки); 

 смърт – когато осигуреното лице почине, при наличие на съпруг или низходящи под определена възраст 

 

Осигурителен случай може да има само, ако преди това е бил налице осигурен риск.. Следователно 

осигурителният случай е вече настъпило събитие, което поражда правото на осигуреното лице да 

иска, задължението на осигурителния орган да заплати обезщетение/отпусне вид пенсия, при условия и 

по ред определени със закон. 

Осигурителният случай се отличава основно по това, че докато осигурения социален риск е бъдещо, 

случайно, вероятно и в повечето случаи несигурно събитие, то осигурителния случай е вече настъпило събитие, 

пораждащо определени от законодателството последици за субектите на осигурителните правоотношения. 

 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 

 

 Финансовите правни норми регламентират различни видове и форми финансов контрол с 

обществените средства. Въз основа на  този финансов контрол, могат да се предприемат редица мерки за 

въздействие, насочени както към отстраняване на констатираните слабости и нарушения, така и към 

предотвратяване на тяхното настъпване в бъдеще.  

Имуществена отговорност e регламентирана в гражданското, търговското и трудовото право. 

  

 От гледна точка на границите, в които се простира и обема в който се носи от виновните лица, 

имуществената отговорност във финансовото право бива два вида – пълна и ограничена.  

                       Пълна имуществена отговорност  се носи само в изрично и изчерпателно изброените в закона 

случаи: 

- когато вредата е причинена умишлено; 

- когато вредата е във формата на липси или 

- когато вредата е причинена не при или по повод изпълнението на служебни задължения. 

  Ограничена имуществена отговорност  се носи във всички случаи на виновно причинени 

вреди на обществено имущество, за които не е предвидено да се носи пълна имуществена отговорност. 

Следователно ограничената имуществена отговорност е правилото, а пълната имуществена отговорност е изключе  

ние от това правило в предвидените от закона случаи.  
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За да възникне имуществена отговорност за едно лице е необходимо наличието на: противоправно 

поведение на отчетника; вина; вреда и причинна връзка между противоправното поведение на 

отчетника и настъпилата вреда. 

 -Противоправно поведение ще е налице тогава, когато отчетникът с действие или бездействие нарушава 

действаща правна норма, която му предписва да следва определено поведение. Всяко отклонение от предписаното 

поведение има противоправен характер. 

 -Вината съществува в една от следните две форми – умишлена вина/умисъл/ и непредпазлива 

вина/непредпазливост/. За търсенето и носенето на имуществена отговорност е необходимо и достатъчно 

наличието Основната предпоставка за търсене и носене на имуществена отговорност е наличието на вреда 

в повереното имущество.. 

 Вредата, като предпоставка на имуществената отговорност, има три проявни форми: липса, повреда и 

унищожаване.  

 Четвъртата необходима предпоставка за да се породи имуществена отговорност за отчетника е наличието 

на причинна връзка между неговото противоправно поведение и настъпилата вреда . Приема се, че такава 

причинна връзка е налице тогава, когато вредата настъпва не като странична, случайна последица на 

противоправното поведение на отчетника, а се явява негов логичен и закономерен резултат. 

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ  

 Правната уредба на реда за установяване и реализиране на пълната имуществена отговорност на 

отчетниците се съдържа в ЗДФИ, Правилника за прилагане на ЗДФИ и ГПК, а на ограничената имуществена 

отговорност – в КТ. Пълната имуществена отговорност на отчетниците се реализира по съдебен ред, а 

ограничената – по административен ред. 

 В процеса на извършване на финансова инспекция, като един от видовете последващ финансов контрол, 

ако се констатира наличието на разгледаните по-горе предпоставки за търсене на пълна имуществена отговорност, 

финансовите инспектори съставят акт за начет . 

 След съставянето на акта за начет, той се връчва на начетените лица/отчетниците/ и финансовите 

инспектори им определят срок не по малък от 14 дни за да изложат писмено възраженията си ако имат такива. След 

представяне на тези възражения, финансовите инспектори се произнасят с мотивирано писмено заключение по 

тяхната основателност в нов 14 дневен срок. 

 При осъществяване на финансов контрол, ако се констатира наличието на предпоставки за търсене на 

ограничена имуществена отговорност, се уведомява ръководителя на ощетената организация, а ако констатациите 

са срещу ръководителя – уведомява се висшестоящият орган или колективния орган за управление на ощетената 

организация, като им се предоставят всички материали свързани с това.  
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ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 

 Чрез данъците се обезпечават необходимите финансови ресурси на държавата и общините за 

осъществяване на възложените им управленски функции. 

 Данъкът  се определя, като парично, невъзвръщаемо и безвъзмездно плащане, установено едностранно и 

по общ начин от държавата в тежест на физически и юридически лица. 

          Данъкът е редовен бюджетен приход, който се поддава на планиране и осигурява необходимите средства за 

реализиране разходната част, както на държавния бюджет така и на бюджетите на общините.  

 Данъкът се установява едностранно от държавата по силата на нейното властническо 

върховенство на определена територия и е един от същностните  белези на държавния суверенитет. 

 По своята същност данъците са фискални инструменти, чрез които се осигуряват приходите в 

държавните и местните бюджети.. 

 Чрез данъците се влияе пряко върху доходите и покупателната способност на населението  и  

косвено върху преразпределителните процеси на доходите и потреблението.  

 Общественото си значение данъкът реализира чрез основните функции, които изпълнява в обществото - 

фискална, регулираща, разпределителна и контролна. 

 

СУБЕКТИ НА ДАНЪЧНОТО ПРАВО 

 Данъчнияте длъжници /субекти на облагане/ са физически лица и юридически лица, а при 

определени условия и бюджетни предприятия.  

 Физическите лица са всеобщо признати субекти на данъчното право, като към тях се отнасят и 

едноличните търговци, които не притежават своя собствена данъчна правосубектност различна от тази на 

съответното физическо лице 

 От гледна точка на възможността да встъпят в конкретни данъчни правни отношения, юридическите лица 

се подразделят на две групи.  

--Юридическите лица по търговския закон, закона за кооперациите и по някои специални закони/ЗБНБ/ по правило 

като стопански субекти са и субекти на данъчното право.  

-- Юридическите лица с нестопанска цел се считат за субекти на данъчното право само под условие , че реализират 

облагаеми доходи или придобият облагаеми имущества, което се ограничава сериозно от техния  регистриран 

предмет на дейност. 

  

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАНЪЧНИТЕ СУБЕКТИ. 

 А/ Основни права и задължения на данъчните субекти 
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Органите по приходите и публичните изпълнители имат следните основни ПРАВОМОЩИЯ, установени от 

закона: 

- да извършват проверки и ревизии; 

- да установяват административни нарушения; 

- да налагат административни наказания; 

- право на достъп в подлежащите на контрол обекти; 

- да проверяват отчетността на контролираните обекти; 

- да проверяват счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед 

установяване на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и 

нарушения на данъчното и осигурителното законодателство; 

- да изискват от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната и в чужбина; 

- да установяват притежаваните имущества, парични средства и материални ценности, вземания и книжа; 

- да извършват предвидените от този кодекс действия за обезпечаване на доказателства, включително 

запечатва каси, складове, работилници, офиси, магазини и други подлежащи на контрол обекти; 

- да изискват писмени обяснения; 

- да възлагат експертизи и ползва специалисти; 

- да изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е предвидено със закон. 

 

Данъчно задължените лица имат следните основни ПРАВОМОЩИЯ, установени от закона: 

- да ползват данъчни облекчения в предвидените от законите случаи и размери; 

- да приспадат авансово внесени данъци, както и данъци платени в друга държава членка на ЕС или такава, 

с която Р България има Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане; 

- да изискват от органите по приходите и публичните изпълнители да се отнасят към тях с уважение към 

честта и достойнството им при изпълнение на служебните им задължения; 

- да им бъдат разяснявани правата в данъчните производствата, включително и правото на защита в 

административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците 

от неизпълнение на задълженията им по данъчните закони; 

- да изискват опазване в тайна сведенията, фактите и обстоятелствата, представляващи данъчна и 

осигурителна информация; 

- да изискват от органите по приходите и публичните изпълнители при изпълнение на правомощията им да се 

легитимират и да показват акта, въз основа на който се предприемат съответните  действия; 

- да искат издаването и да получават в срок актове или други документи, с които се удостоверяват факти с 

правно значение или се признава или отрича съществуването на права или задължения, когато имат правен 

интерес от това; 
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- да обжалват всички актове и действия на органите по приходите и публичните изпълнители, с които се 

засягат техни законни права и интереси, по реда, предвиден в данъчните закони. 

 

 Основни ЗАДЪЛЖЕНИЯ на данъчно задължените лица са: 

- да оказват съдействие и да предоставят информация при условията и по реда установени в законите на 

органите по приходите и публичните изпълнители; 

- да посочват идентификацията и адреса си за кореспонденция в подаваните от тях декларации, в цялата 

кореспонденция с Националната агенция за приходите, както и когато това се изисква в нормативен акт; 

- да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги, като еднолични търговци, доходи от 

друга стопанска дейност, наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, 

по предвидения в законите начини; 

- да декларират в предвидените от данъчните закони случаи и срокове факти, обстоятелства, доходи, 

печалби или обороти 

 

Б/ Административно наказателни разпоредби  

          

Съгласно ДОПК административна отговорност може да се търси както  за административни нарушения извършени от 

компетентните органи по приходите респ. публичните изпълнители, така и за нарушения извършени от данъчно 

задължените лица.  

 

Административна отговорност може да се търси за едно от следните административни нарушения извършени 

от компетентните органи по приходите респ. публичните изпълнители: 

- Злоупотреба с данъчна и осигурителна информация  - разгласяване, предоставяне, публикуване, 

използване или разпространяване по друг начин на факти и обстоятелства, представляващи данъчна и 

осигурителна информация от лица, имащи достъп до тази информация. 

- Неиздаване на удостоверение в срок – когато орган по приходите, не издаде в срок удостоверение за 

наличие или липса на задължение по искане на заинтересованото лице или въз основа на акт на съда. 

- Неприемане на декларация - отказ да се приеме надлежно попълнена и подписана декларация, 

включително чрез пълномощник респ. неотразено подаване на декларация, свързана с данъчно облагане 

или задължителни осигурителни вноски, във входящия регистър на съответната териториална дирекция, 

както и отказ да се издаде документ, удостоверяващ подаването от служител от Националната агенция за 

приходите, на когото е възложено приемането на декларация, свързана с данъчно облагане или 

задължителни осигурителни вноски. 
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- Незаконна ревизия -  извършване на ревизия от орган по приходите без да му е възложена същата или 

продължаване извършването на ревизия извън определения срок, когато този срок не е продължен по 

установения ред. 

- Незаконен запор или възбрана – налагане на запор или възбрана върху имущества, неподлежащи на 

принудително изпълнение от публичен изпълнител. 

 

Административна отговорност от данъчно задължените лица  може да се търси за едно от следните 

административни нарушения: 

- Възпрепятстване – отказ да се окаже съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или 

възпрепятстване упражняването на правомощията им. 

- Недеклариране – непредставяне на предвидена в закона декларация в ревизионното производство в 

установения за това срок. 

- Непредоставяне на информация при  принудително изпълнение - при образувано изпълнително 

производство по реда на ДОПК, ако не се изпълни в установените за това срокове задължението за 

предоставяне на информация на публичния изпълнител. 

- Неизпълнение на задължение за предоставяне на информация. 

- Други нарушения - при неизпълнение на всяко друго задължение, произтичащо от нормите на ДОПК. 

 

Установяването на някое от посочените административни нарушения, става, чрез изготвянето на акт за 

установяване от органите по приходите, съответно от публичните изпълнители, а наказателните 

постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от 

оправомощено от него длъжностно лице, съответно от изпълнителния директор на Агенцията за държавни 

вземания. 

 В случаите, когато нарушението е извършено от орган или служител на Националната агенция за 

приходите или на Агенцията за държавни вземания, актът за установяване на административно нарушение се 

съставя и наказателното постановление се издава от длъжностни лица, определени от министъра на финансите. 

 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 

постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 

 За посочените административни нарушения по правило санкцията е глоба в определени граници, а при 

повторно извършване на нарушение размерът на глобата е значително завишен. При особено тежки случаи на 

административни нарушения от органи по приходите респ. публичните изпълнители е предвидена възможност за 

лишаване им от правото да заемат определена длъжност за срок от 1 до 3 години  
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ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ 

   

Основната цел на данъчния контрол е да се установи доколко осъществената през определен 

минал период от време стопанска дейност от страна на данъчния субект съответства на 

материалните данъчни правни норми, както и дали са отразени пълно и точно резултатите от тази 

дейност съобразно правилата установени от Закона за счетоводството.  

 

 Данъчният контрол обхваща, както дейността на данъчните  субекти осъществяващи стопанска дейност, така и  

дейността на останалите данъчни субекти. Следователно данъчния контрол не е специфичен и специализиран само 

по отношение на стопанската дейност. Този контрол има много по-широко приложно поле. 

 

 Данъчният контрол е призван и да  осигурява ценна обратна информация, необходима за поддържане динамичното 

равновесие на цялата бюджетна система. 

Данъчният контрол се реализира под формата на проверка и ревизия. Тези две форми се различават по: 

обхват, начин на извършване, по актовете, с които завършват и не на последно място по правните последици, които 

пораждат. 

 Проверката е особено контролно – ревизионно производство, За разлика от ревизията, тя не е толкова 

широко обхватна и не е основание за установяване на размера на данъците. Проверката се извършва от органите 

по приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане. За резултата от проверката се съставя 

протокол, когато в закон не е предвиден актът, с който проверката трябва да завърши.  

  

    Ревизията е  насочена към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. 

 Ревизионното производство започва с издаването на заповед за възлагане на ревизията.  

Компетентността за издаване на такава заповед е възложена на органите  по приходите в компетентната да 

извърши ревизията териториална дирекция на НАП,  

  

        При необходимост да се установят факти и обстоятелства, свързани с дейността на лицето, негово поделение, 

обект, дейност или имущество извън населеното място в което се извършва ревизията, включително и на 

територията на друга териториална дирекция, ревизиращите органи могат да бъдат командировани за 

установяването на тези обстоятелства или да ги възложат за установяване на свои колеги по делегация. 

 Въз основа на извършена данъчна ревизия се съставят два вида ревизионни актове – ревизионен 

доклад/задължителен/ и ревизионен акт/факултативен/. 
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        Ревизионният доклад се съставя в писмена форма от ревизиращия орган по приходите не по -късно от 14 дни 

след изтичането на срока за извършване на ревизията.         Приложените към ревизионния доклад доказателства са 

неразделна част от него. 

        Ревизионният доклад заедно с приложенията се връчва на ревизираното лице в тридневен срок от съставянето 

му. Ревизираното лице може да направи писмено възражение и да представи доказателства в 14-дневен срок от 

връчването на ревизионния доклад пред органите, извършили ревизията. 

 Въз основа на ревизионния доклад, ако в него се съдържат достатъчно основания за това, се 

пристъпва към изготвяне на ревизионен акт . С ревизионният акт се: установяват, изменят и/или прихващат 

задължения за данъци и за задължителни осигурителни вноски; възстановяват резултати за данъчен период, 

подлежащи на възстановяване, когато това е предвидено в закон или се възстановяват недължимо платени или 

събрани суми. 

 Ревизионен акт се издава в писмена форма по образец  

 

 

ДОГОВОРИ 

 Договорът е споразумение между две страни, за да се създаде, измени или 

прекрати едно правно отношение между тях. Следователно договорът е 

двустранна сделка без ограничения на лицата, които участват.  

 Изпълнението на облигационните задължения означава да се осъществи 

доброволно дължимия резултат – да е преминало правото на собственост, да е 

платена цената, да е извършена определена услуга и пр. Договорите биват: 

Едностранни, двустранни и несъвършено двустранни. 

 

Изпълнението трябва да се осъществи от длъжника.  

Съгласно Закона за задълженията и договорите, ако задължението е без срок, кредиторът може да иска 

изпълнението му веднага. Той обаче трябва да отправи покана за изпълнение до длъжника, след което длъжникът 

изпада в забава. 

Местоизпълнението на задълженията може да се определи:  

– от страните;  

– според естеството на задължението (например, ремонт на сграда);  

– от закона (например, съгласно ЗЗД вложената вещ се връща в мястото, където е трябвало да се пази). 

Изпълнението на задълженията може да се доказва чрез издаване на разписка и връщане на документа, който 

удостоверява дълга. 
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Разписката е подписано от кредитора писмено признание за получаване на престацията, което се издава на 

длъжника или на третото изпълнило лице. 

Неизпълнението е неосъществяване или неточно осъществяване на дължимия резултат.  

Неизпълнението може да се дължи на различни причини. 

 Неизпълнението се разграничава на: пълно неизпълнение; неточно изпълнение. 

— При пълното неизпълнение длъжникът не е осъществил изцяло дължимия резултат. 

— При неточното изпълнение има изпълнение, но то не съответства на дължимото. 

 При забавеното изпълнение длъжникът изпълнява задължението си, но след срока. Забавено 

изпълнение е налице и когато длъжникът не е пристъпил към изпълнение, но то е още възможно и полезно за 

кредитора. 

 Частичното изпълнение означава, че длъжникът е изпълнил само част от дължимата престация. 

Кредиторът не може да бъде принуден да приеме изпълнение на части.  

 При лошото изпълнение е налице отклонение от дължимото изпълнение преди всичко в качествено 

отношение. В широкия смисъл на думата, под лошо изпълнение се разбира не само несъответствието в качествено 

отношение между дължимото и изпълненото, но и други отклонения (например, във връзка с асортимента на 

стоките, местоизпълнението и др.). 

 Съществува и невъзможност за изпълнение 

Съгласно Закона за задълженията и договорите длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълн ение се 

дължи на обективна причина, която не може да му се вмени във вина. Следователно нашето облигационно право е 

възприело принципа „без вина няма отговорност”. 

Законът за задълженията и договорите предвижда обезщетение за неизпълнение на договорните 

задължения. Обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и 

непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на 

задължението.  

Съгласно Закона за задълженията и договорите неустойката обезпечава изпълнението на 

задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се 

доказват. 

Недействителни са тези договори , при които има недостатък (порок), който е основание за ненастъпване или 

прекратяване (преустановяване) на правните последици, желани и целени от страните. Недействителността от своя 

страна поражда други правни последици (например, възстановяване на даденото в изпълнение на другата страна).  

Нищожна е сделката, която: противоречи на закона или го заобикаля; накърнява добрите нрави или има 

невъзможен предмет; при която липсва воля или съгласие; привидната сделка. 

Във сайтовете за работа попадате на обява, която отговаря на критериите ви. 
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Обикновенно се иска представяне на автобиография и мотивационно писмо. Когато обявата е на 

език различен от българския то и автобиографията и мотивационното писмо трябва да са на 

съответния език. 

Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М АТ  Н А 

АВ Т О Б И О Г Р АФ И Я  

 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] 

Адрес  [ул., №, гр./с., пощ. код, държава ] 

Телефон   

Факс   

E-mail   

 

Националност    
 

Дата на раждане  [ ден, месец, година ] 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от -до)   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с 

последната. ] 

• Име и адрес на работодателя   

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  

• Заемана длъжност    

• Основни дейности и отговорности   

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от -до)  [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с 

последния.] 

• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  

• Ниво по националната 

класификация (ако е приложимо) 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК   

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  [Език] 

• Четене  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Писане  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Разговор  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  
екипната работа са от съществено 

значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА 

ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 

 

Получавате покана за интервю. Може да има изискване за представяне на трудова книжка – в 

„Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж“ са описани изискванията за попълването и. 
Интервюто се състои и получавате „оферта за работа“ с описание на възнаграждение, брой дни 
отпуска, дата на започване на работа и срок в който работодателя трябва да получи отговор. 

Приемате работата и се договаряте за дата на която да подпише трудовия договор. Датата на 
подписване на трудовия договор може да е различна от датата на започване на работа.  „Кодекс 

на труда“ е нормативния документ, който урежда трудовите отношения между работника или 
служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях.   
 

 

ТРУДОВ ДОГОВОР 
 
 

....................................................................................................................................................... 
(наименование и точен адрес на предприятие, учрежденние, фирма) 

 
ТРУДОВ ДОГОВОР 

№ ................../.....................г. 

Днес, ..............20..... г., в г.(с) ....................................., на основание 
................................................... от Кодекса на труда между: 

 
1. ......................................... гр. ................................ ул. ............................................... 
№ ......................., БУЛСТАТ ....................................., дан. № ...................................... 

наричан РАБОТОДАТЕЛ, представляван от .............................................................. 
(директор, изпълнителен директор, управител, мениджър и др.)  

ЕГН........................... 

 
и 

 
2. ....................................................................................................................................................... 

(трите имена по документ за самоличност) 

ЕГН........................, л.к. № .............................., издадена от .................................................... 
на ............................ или ЛН за чужденец ................................, със завършено ..................... 

образование, специалист ........................................, диплом № .......................................... 
издадена от ......................................................., квалификация ............................................... 
правоспособност ............................, притежавана научна степен .......................................... 

общ трудов/служебен стаж ......... г. ................ м. ............ д. в т.ч. по специалността 
....................................................., осигурителен стаж ............г. ............м. ............. д. 

наричан РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ,  се сключи този трудов договор. 
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1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява 
длъжността ................................................... код по НКП/ЕКДА ......................................... 

по длъжностна характеристика , с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е 
запознал и му е връчен екземпляр от нея. 

2. Мястото на работа е ............................................................................................................... 
3. Работното време за деня е ................... часа или за седмицата ................. часа. 
4. Договорът се сключва за неопределен срок. 

5. Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на 
............................................ лв. 

(с цифри и думи) 
6. Допълнителни възнаграждения:  
за ............................................................................, в размер на ......................................... лв. 

за ............................................................................, в размер на ......................................... лв. 
за ............................................................................, в размер на ......................................... лв. 

7. Трудовото възнаграждение се изплаща в следните срокове: 
...................................................................................................................................................... 
8. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на основен и допълнителен платен годишен 

отпуск, както следва: 
по чл. 155, ал. 4 КТ в размер на ..................................................................... работни дни  

по чл. 155, ал. 5 КТ в размер на ..................................................................... работни дни 
по чл. 156, т. 1 КТ в размер на ....................................................................... работни дни  
по чл. 156, т. 2 КТ в размер на ....................................................................... работни дни 

по чл. 319 КТ в размер на ............................................................................... работни дни  
9. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ ще постъпи на работа на  

................................................................................................................................................... 
10. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете страни и е 
в размер на ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 
11. Други условия: .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 

 
Работник/служител:.................  Работодател: .................... 
 (подпис)  (длъжност, подпис, печатю)  

 

 

Изготвил договора: .................................................................................. 
 
Съгласувано с: 

Главен счетоводител: ............................................................................... 
 

Юрисконсулт: ............................................................................................ 
 
Ръководител ТРЗ: ...................................................................................... 
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Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, е връчен на работника/служителя на 
................................... 

 
 

 
Връчил: ........................  Получил: .............................. 
 (име, подпис)  (име, длъжност, подпис)  

 

 

 

Работникът/Служителят постъпи на работа на ................................... 

 

Трудовият договор се сключва в писмена форма. В тридневен срок от сключването или 

изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят 

или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната 

териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Националната агенция за 

приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" 

електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни 

изпраща копие от съответното заверено уведомление. След срока по ал. 3 уведомление за 

сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от 

контролните органи на инспекцията по труда. Данните, които се съдържат в уведомлението, и 

редът за неговото изпращане се определят с наредба на министъра на труда и социалната 

политика, съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и 

председателя на Националния статистически институт.  

При сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с 

трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа. 

Документите, които са необходими за сключване на трудовия договор, се определят от 

министъра на труда и социалната политика. Работодателят е длъжен да предостави на работника 

или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, 

подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната 

дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до 

работа работника или служителя, преди да му предостави документите. Работникът или 

служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на 

документите, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не 

постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако 
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това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до 

изтичането на срока. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с 

постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.  

Трудовият договор може да бъде сключен:  

1. за неопределено време;  

2. като срочен трудов договор; 

3. трудов договор със срок за изпитване - когато работата изисква да се провери годността на 

работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се 

предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и 

когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него. В 

договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в 

договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.  

Трудовият договор със срок за изпитване може да бъде прекратен без предизвестие. През време 

на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов 

договор. В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят 

е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за 

която е сключен договорът. За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и 

също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. 

Всяко изменение на трудовото правоотношение се удостоверява с допълнително споразумение 

(анекс). 

Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:  

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено 

предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен 

срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;  

2. когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде 

възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока; 

3. с изтичане на уговорения срок;  

4. със завършване на определената работа;  

5. със завръщане на замествания на работа;  

6. когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви 

кандидат, който има право да я заеме; 
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7. с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса; 

8. при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради 

болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз 

основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването 

не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на 

работника или служителя и той е съгласен да я заеме;  

10. със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с 

оглед на личността му. 

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие: 

1. Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено 

предизвестие до работодателя; 

 2.Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото 

страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието 

при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на 

договора; 

3. За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай 

че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок, времето за 

предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието; 

4. Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. 

Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или 

едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със 

съгласието на работодателя; 

 Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие:  

Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, 

когато:  

1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му 

осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;  

2. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този 

кодекс или по общественото осигуряване;  
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3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово 

възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато 

не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор. 

Документи съпътстващи трудовия договор – молба за постъпване на работа, длъжностна 

характеристика, вътрешни правила, декларация за банкова сметка, уведомлуние за размера на 

платен годишен отпуск, декларация за съгласие за предоставяне на лични данни. (всички 

изброени документи зависят от правилата на фирмата). 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността 
 

1) ТЕХНИЧЕСКИ СЪГРУДНИК 

 
Клас по НКПД: 4. Административен персонал  

Код по НКПД: 41102005 
 

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

1. Получава постъпващата кореспонденция за управителя на дружеството, систематизира я 
в съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от управителя или конкретни 

изпълнители. 
2. Контролира сроковете на изпълнение на материалите, определени от управителя за 

вземане на отчет. 
3. Осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на съвета на 

директорите, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, 

мястото и дневния ред. 
4. Предава и получава информация по приемно предавателните устройства, организира 

телефонните разговори на управителя, приема и изпраща телефонограми, телекси и факсове, 
обработва и систематизира получената информация и я докладва на управителя.  

5. Приема и предава документи за подпис от управителя и лични заявления от работниците 

и служителите. 
6. Осигурява повикването на работници и служители при управителя и прием на външни 

посетители в съответствие с установения ред. 
7. Стенографира, пише на машина или компютър или организира отпечатването и 

размножаването на материалите. 

8. Води картотека по установената номенклатура на документите и осигурява тяхното 
съхраняване или предаването им в деловодството. 

9. Осигурява снабдяването на кабинета с канцеларски и други материали, организира 
подреждането и поддържането на кабинета в съответствие с изискванията. 

10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 

 

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

1. Отговаря за качеството на организацията на техническото обслужване на управителя на 
дружеството. 
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2. Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно предадена информация.  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

1. Длъжността е пряко подчинена на управителя на предприятието. 

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и 
взаимоотношения с всички работници и служители в предприятието. 

3. Осъществява контакти с управители и специалисти от други предприятия и организации 

по линия на получаване и предаване на информацията. 
 

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

1. Трябва да знае: 
а) правилата и вътрешните инструкции, свързани с водене на деловодната дейност; 

б) реда и изискванията за съставяне и оформяне на служебната документация; 
в) правописните правила на книжовния български език; 

г) компютърните и други информационни системи и апарати за извършване на секретарска 
дейност. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

1. Образование: средно. 

2. Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.  
3. Професионален опит: над 1 години трудов стаж по специалността, а при липса на такъв 

трудов договор със срок за изпитване. 

 

Сайтове за нормативна база: 

 www.nap.bg – с ПИК справки за: 

данни по ДЗПО;  

осигурителния доход;  

актуално състояние на трудовите договори.  

 

 www.noi.bg – справка за нормативна база: 

кодекси; 

закони; 

наредби; 

правилници. 

 

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
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 www.mlsp.government.bg 
 

кодекси; 

закони; 

наредби; 

правилници. 

 

 

 

 

https://www.mlsp.government.bg/
https://www.mlsp.government.bg/

