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УТВЪРДИЛ:  

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА 

1.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Общинската администрация – Берковица, организира дейността си на 

територията на Общината – основна административно-териториална 

единица, в която се осъществява местното самоуправление. Настоящият 

правилник урежда вътрешния трудов ред, правата и задълженията на 

служителите в администрацията и работодателя в лицето на Общината, 

представлявана от Кмета по силата на Устройствения правилник на 

общинската администрация и чл. 181 от Кодекса на труда. 

1.2. Вътрешните правила систематизират правата и задълженията на 

общинските служители в направленията: 

- трудови правоотношения 

- трудова дисциплина 

- работа с граждани 

- отпуски 

- командировки 

- трудово възнаграждение 

- документооборот 

- временна нетрудоспособност 

- имуществени взаимоотношения 

 

2. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. 

2.1. Правоотношенията между Кмета и служителите на администрацията се 

уреждат с писмени трудови и служебни договори, сключени по Кодекса на 

труда, Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Класификатора 

на длъжностите в държавната администрация, Наредбата за условията и реда 

за оценяване на служителите, Наредбата за заплатите на служителите в 

държавната администрация и Устройствения правилник на общинската 

администрация. 

Община Берковица  

гр. Берковица, п.к.3500, 

пл. „Йордан Радичков” 4 
e-mail: ob@berkovitsa.com  
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2.1. Измененията на трудовите и служебните  правоотношения се 

извършват с допълнителни споразумения към трудовите договори,  съгласно 

законодателството, а прекратяването им става с писмена заповед на Кмета на 

Общината  по реда и условията на Кодекса на труда  и Закона за държавния 

служител и другите законови разпоредби. 

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

 

3.1. Заместник-кметовете и Секретарят на Общината координират дейността 

на поверените им ресори. 

3.1.  Секретарят на общината организира дейността на общинската 

администрация и изпълнява функциите, възложени му от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

3.2. Директорите на дирекции и началниците на отдели организират 

дейността на поверените им управления в съответствие със законите, 

нормативните актове, Устройствения правилник на Общината и 

решенията на Общинския съвет. 

3.3. Служителите на общинската администрация подпомагат дейността на 

Общинския съвет, предлагайки варианти за решения с писмено 

становище по проблеми от кръга на тяхната компетентност, 

предоставят информация и данни, необходими за постоянните 

комисии на Общинския съвет. Те са длъжни да присъстват на 

заседанията на Общинския съвет и да отговарят на въпроси на 

общинските съветници, когато тематиката визира техните преки 

задължения. 

3.4. Всеки служител на администрацията получава служебна карта. Той е 

длъжен да я носи със себе си и да удостоверява с нея местоработата и 

длъжността, която изпълнява. 

3.5. При изпълнение на служебните си задължения, всеки служител носи 

отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, 

администрацията и звеното, към които принадлежи.  Отличителния 

знак се поставя върху облеклото на служителя и удостоверява пред 

гражданството и юридическите лица принадлежността в структурата. 

Отличителния знак се носи непрекъснато в рамките на работното 

време. 

3.6. При изпълнение на служебните си задължения служителите на 

администрацията са длъжни: 

1. служителите в администрацията се идентифицират чрез собствено и 

фамилно име при водене на телефонни разговори; 

2. Да спазват нормите на Етичния кодекс на общинските служители; 

3. Да познават закона за защита на личните данни;  
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4. Да се явяват навреме на работа и в състояние, позволяващо им да 

изпълняват задълженията си; 

5. Да бъдат на работното си място до края на работното време с изключение 

на случаите, когато служебните им задължения налагат излизане извън 

сградата на общината; 

6.  Да не употребяват алкохол през работно време; 

7.  Да ползват само официалния вход при влизане и напускане на сградата; 

При неотложен ангажимент след работно време и през почивните дни 

служителите остават в сградата само след предварително съгласие на 

прекия ръководител. Ако е необходимо, изисква се и разрешение от 

ръководството на Община Берковица. Пребиваването в сградата да става 

след вписване в регистрационния дневник при дежурните по ОбСО. 

Външни лица, придружаващи служители на администрацията в 

извънработно време и през почивните дни за дейности, свързани с 

неотложни партньорски ангажименти, задължително се регистрират при 

дежурния по ОбСО след представяне на документи за самоличност и 

разрешение от ръководството на Община Берковица / Кмет, заместник-

кметове, секретар /. Междинните врати за първия и втория етаж са 

отворени в рамките на работното време съгласно изискванията за 

пожарна безопасност; 

8.  Да приемат и обслужват гражданите без отлагане, като при издаване на 

документи спазват сроковете, предвидени в законите, наредбите и 

нормативните документи; 

9. Да спазват техническите и технологичните правила, както и 

инструктажите за безопасност .За лицата назначени в кметствата на 

територията на  Община Берковица работното време е съгласно работното 

време на съответното кметство;  

10. От сградата на администрацията могат да се изнасят от служителите 

единствено жалбите и молбите на гражданите, регулационните план на 

града и населените места, проектите за строеж и други документи, които 

налагат оглед на място, но само срещу разрешение от ръководството на 

общината, директорите на дирекции или началниците на отдели; 

11. Да не пречат на останалите служители да изпълняват задълженията си; 

12. Да не прехвърлят преки служебни задължения на други колеги; 

13. Да се отнасят с всички граждани равнопоставено, честно и любезно; 

14. Да общуват открито и да осигуряват пълна информация; 

15. Да се консултират с всички заинтересовани страни и непрекъснато да се 

обучават и усъвършенстват. Това особено се отнася за познанията по 

западен език и компютърна грамотност с оглед на по-качествени услуги в 

контекста на реформата в държавната администрация и изискванията на 

Европейския съюз; 

16. Да въвеждат механизми за обратна връзка от гражданите и потребителите 

и да извличат поуки от направените коментари.; Да насърчават достъпа до 

услуги чрез различни канали; 
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17.  Да работят съвместно и в специализирани екипи за усъвършенстване и  

комплектност на услугите; 

18. Да създават и популяризират стандарти за обслужване и публикуват на 

публично място дейностите според тези стандарти; 

19. Да извършват, измерват и публикуват оценките за удовлетвореността на 

гражданите и потребителите с оглед ангажиментите на Общината за  

прозрачност и открит подход; 

20. Да не пушат в сградата на Общинска администрация; 

21. Да изпълняват и всички други задължения, произтичащи от нормативните 

актове, от трудовия договор и от характера на труда, като проявяват 

творчество и инициативност в работата си; 

22. Да познават Правилника за вътрешен трудов ред на предприятието и да го 

спазват стриктно; 

23.  Да познават  вътрешните правила за работната заплата; 

24. Да са запознати с Правилата за безопасност на труда в предприятието и 

със задължението  да ги спазват стриктно;  

25. След края на работното време или при излизане извън сградата  да 

заключват работното помещение. 

26.  Напускането на сградата през работно време става след съгласуване с 

директорите на дирекции, началните на отдели или ръководството на 

Общината; 

27. Заявка за ползване на служебни автомобили се прави с разрешение на 

Кмета, заместник-кметовете или секретаря на Общината. Задължително 

условие е предварителната координация с всички директори на дирекции, 

началници на отдели и колеги с цел икономия на гориво и излишна 

амортизация на автомобилите. 

4. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ. 

4.1. Работното време на служителите от общинската администрация се 

организира на базата на 8-часов работен ден и служителите са длъжни да 

извършват услуги в рамките на работното време. 

4.2Часовият график на работния ден е: сутрин от 8, 30 до 12, 00 часа и 

следобед от 12,30 до 17, 00 часа с  почивка от 12, 00 до 12,30 часа. 

4.3За всички длъжности в администрацията без изключение е установено 

ненормирано работно време.Тези служители имат право на не по-малко от 15 

мин.почивка, след изтичането на редовното работно време. 

4.4.Работното време на служителите в  Центъра за административно 

обслужване   е с работното време на служителите от администрацията. 
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Работата на звеното продължава до приключване на обслужването на всички 

потребители, които са в служебните помещения, дори и след края на 

обявеното работно време, но не повече от два астрономически часа. 

4.5.Работното време на назначените по ПМС 212/93г.-Дежурни по ОбСО е 

при 12 часов график при сумирано отчитане на работното време, като за 

целта се изготвят три месечни графици.  (Нов – ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила 

от 30.09.2022 г.)  Преди започване на дежурството за месеца на дежурните се 

представят предварително  изготвени  и утвърдени поименни графици за 

дежурства. Дежурните се запознават с него срещу подпис. Часовият график 

на работния ден е: от 8часа до 20.00 часа и от20.00ч. до 8.00ч., като се 

редуват дневна с нощна смяна. С цел спазване точното отчитане на 

месечната часова норма по изключение се включват и 8  и 4 часови 

дежурства, съобразени с работното време на администрацията.  

Когато характера на работата налага, работодателя определя длъжности, 

които работят на подневно отчитане на работното време  за, които се 

установява задължение за дежурство, след съгласуване с представители на 

синдикатите и представители на работниците и служителите по чл.7, издава 

заповед и утвърждава поименни графици за дежурство, с които служителите 

се запознават срещу подпис. Когато особеният характер на работата налага, 

може да се уговори задължение за работника или служителя да е на 

разположение на работодателя извън територията на предприятието с 

готовност при необходимост да започне да изпълнява трудовите си 

задължения. Задълженията за разположение се уговарят в индивидуалния 

трудов договор на лицето, както и длъжностната му характеристика. 

Работодателят утвърждава поименни графици за времето на разположение, 

които се съхраняват най-малко 3 години. Работодателят запознава 

работниците и служителите с утвърдените поименни графици предварително 

срещу подпис. 

 Физиологичен режим на труд и почивка  за администрацията от 10.00ч до 

10.15ч и от 15.00ч. до 15.15ч. 

Работното време на назначени по Програми за временна заетост е както след: 

на работните групи на открито от 8.00 до 12.00 ч с обедна почивка от 1 час и 

от 13.00 до 17.00ч. , по време на обучителен период лицата са с работното 

време на наставниците от 8.30 до 12.00 с 30 мин. обедна почивка и от 12.30ч. 

до 17.00ч. , през летния сезон работното време е както следва 7.00 до 11.00 с 

обедна почивка от 30 мин и от 11.30 до 15.30часа.За лицата назначени в 

кметствата на територията на община Берковица работното време е съгласно 

работното време на съответното кметство, за целта се изготвя график за 

работно време и местонахождение на обекта. Отчитането на работното време 

става чрез изготвяне на отчетна форма за явяване и неявяване на работа. 

4.6.Специализиран прием на граждани се извършва по следния  

график 

Димитранка Каменова-Кмет      от 13.30ч.   
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понеделник 

Заместник кмет Спаска 

Георгиева 

  сряда     от13.30ч. до 16.00часа 

Заместник кмет Атанас 

Георгиев 

  сряда  от13.30ч. до 16.00часа 

Секретар    Биляна Стаменова    четвъртък от13.30ч.   до 16.00часа 

 

 Организирането на приема за заместник кметовете и секретаря  да се 

извършва от Младши експерт ОТО , които според  изложеният проблем да  

разпределят при кой ресорен ръководител ще бъде записан гражданина. 

 

Кмета на Общината ще приема граждани, след като са приети и изслушани 

от ресорните ръководители по проблемите, които трябва  да бъдат решени от 

тях. 

         Организирането на приемния ден на кмета се извършва  от експерт 

ОТО с предварително записване два дни преди приемния ден. Прием извън 

този ред се извършва само със съгласие на приемащия. 

4.7.Директорите на дирекции и началниците на отдели оповестяват своите 

приемни часове за граждани в рамките на отделна система за прием, 

съобразена с тази на ръководството. 

4.8.“ Ден на кмета “ се провежда по разпореждане на Кмета с участието на 

кметовете, кметските наместници в Общината и служители на 

администрацията. 

4.9.Контрол по спазване на работното време и неговото уплътняване се 

осъществява от началниците на отдели, директорите на дирекции и 

ръководството на общината. 

4.10.Когато служител е възпрепятстван да се яви на работа и има неотложна 

причина за това, е длъжен да уведоми прекия си ръководител. Прекият 

ръководител уведомява директорите на дирекции и ресорните отговорници 

от ръководството на Общината. 

 

4.11.Директорите на дирекции и началниците на отдели са длъжни така да 

организират работата на служителите, че да има пълна взаимозаменяемост. 

4.12.Нарушения на трудовата дисциплина са: 

- Извършване на лична работа. 

- Водене на телефонни разговори, несвързани със служебните 

задължения. 

- Провеждане на събрания, заседания и други обществени прояви, 

несвързани със служебните задължения. 

- Закъснения, преждевременно напускане на работа, неявяване на 

работа или не уплътняване на работното време. 
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- Явяване на служителя в състояние, което не му позволява да 

изпълнява задълженията си. 

- Неизпълнение на възложена работа или неспазване на установените 

срокове. 

- Некачествено изпълнение на възложена дейност, неспазване на 

техническите и технологичните правила и инструкциите за 

безопасност.  

- Забава изпълнението на служебните задължения. 

- Неспазване кръга на служебните задължения. 

- Неизпълнение на задълженията спрямо гражданите. 

- Неспазване правилата на Кодекса за поведение на служителите в 

държавната администрация. 

- Неспазване правилата на Кодекса за поведение на държавния 

служител. 

- Дисциплинарно нарушение извършва и ръководител, който не е 

обърнал внимание на оплакване на гражданите за нарушение, 

извършено спрямо тях от негови подчинени. 

- Неизпълнение на законните разпореждания на Кмета на Общината. 

- Злоупотреба с доверието и уронване доброто име на институцията 

Общинска  администрация. 

-  Увреждане на повереното имущество и разпиляване на материали и 

средства. 

- Неизпълнение на други задължения, предвидени в закони и 

нормативни актове, в настоящите правила, в заповеди на Кмета на 

Общината или определени при възникване на трудово или служебно 

положение. 

4.13.Служителите в администрацията носят дисциплинарна отговорност, 

независимо че деянието може да е основание за търсене и на друг вид 

отговорност. 

4.14.Дисциплинарните наказания  по ЗДСл са: 

-Забележка. 

- Порицание. 

- Отлагане на повишението в ранг с една година. 

- Понижение в по-долен ранг за срок от 6 месеца до 1 година. 

- Уволнение. 

Дисциплинарни наказание по КТ са: 

-забележка; 

-предупреждение за уволнение; 

-уволнение 

4.15.Дисциплинарни наказания се налагат от работодателя или от 

определено от него друго лице или друг орган, упълномощен със закон. 
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4.16.Дисциплинарните наказания се налагат в срокове, предвидени в Кодекса 

на труда и Закона за държавния служител. 

4.17.За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи 

само едно дисциплинарно наказание. 

4.18.Дисциплинарно уволнение може да се налага за: 

- Три закъснения или преждевременни напускания на работа в един 

календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час. 

- Неявяване на работа в два последователни работни дни. 

- Системни нарушения на трудовата дисциплина. 

4.19.Дисциплинарните наказания се заличават по ред и условия, предвидени 

в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. 

4.20 Считано от 01.07.2019година за работно място за достигане на квотата 

по чл.38 ал.1 т.1 от Закона за хора с увреждания в Общинска администрация 

–Берковица -1 работно място , се определя длъжността :Специалист 

„Административно обслужване на ХТУ“ в Специализирана Администрация. 

5. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

5.1. Изплащането на трудовото възнаграждение е съгласно вътрешни 

правила за работна заплата в Общината при спазване разпоредбите на 

Кодекса на труда и Закона за държавния служител, както и на  нормативните 

актове по организация на работната заплата. 

5.2. Трудовото възнаграждение се изплаща лично на служителя по ведомост, 

по картна сметка, влог  или срещу писмено искане от служителя на 

упълномощени негови близки. 

Трудовото възнаграждение се изплаща на два пъти месечно-авансово и 

окончателно. 

На работещите по Национални програми еднократно месечно. 

6. ОТПУСКИ. 

6.Служителите ползват отпуск на основание Кодекса на труда и Закона за 

държавния служител и по силата на Колективен трудов договор.  

6.1. Платеният годишен отпуск се ползва след писмено разрешение на 

работодателя. 

6.2. Молбата за ползване на годишен платен отпуск по утвърден образец се 

подава най-късно 3 дни преди отпуска. 

7. КОМАНДИРОВКИ. 

7.1 Когато се налага, Кметът може да командирова служител за изпълнение 

на трудовите му задължения извън постоянната му работа, но за не повече от 

30 календарни дни без прекъсване. 

7.1. Условията за командироване в страната и чужбина, размерите на 

командировъчните пари / пътни, дневни и квартирни /, редът за 

отчитането им, както и правата и задълженията на командированите се  
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уреждат с Вътрешна наредба за командировките, съобразена с 

общовалидните за страната разпоредби. 

7.2. Командированият може да ползва служебен аванс за командировката, 

като заявява това си желание най-малко 2 дни преди заминаването. 

7.3. В тридневен срок след завръщане от командировка служителят е 

длъжен да даде писмен отчет за извършената работа. 

8. ОТСЪСТВИЯ ПОРАДИ ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ. 

8.1. При отсъствие поради временна нетрудоспособност служителите са 

задължени своевременно да уведомят прекия си ръководител за отсъствие 

поради заболяване и да представят болничния лист не по-късно от два дни 

след издаването му. 

9. ИМУЩЕСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

9.1. При прекратяване на трудовото правоотношение със служител е 

необходимо да се представи надлежно оформен обходен лист и приемно-

предавателен протокол, че лицето няма неуредени имуществени и парични 

взаимоотношения. Умишлено причинените вреди и щети се уреждат по 

съответния законов ред. 

9.2.При прекратяване на правоотношенията с длъжностни 

материалноотговорни лица или такива, които съхраняват служебни 

ценности, се съставя приемно-предавателен протокол. Установените 

нарушения или липси, ако има такива, се отстраняват по съответния законов 

ред. 

10.РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВОТНОШЕНИЯ 
 (нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г. , в сила от 1.08.2022 г. 
Общи основания за прекратяване на трудовия договор (Загл. изм. - ДВ, бр. 

100 от 1992 г.) КТ 

 Чл. 325. (1) (Предишен текст на чл. 325 - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) 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. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  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 по чл. 

345, ал. 1; 

3. с изтичане на уговорения срок; 

4. със завършване на определената работа; 

5. със завръщане на замествания на работа; 

6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  когато длъжността е определена за 

заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право 

да я заеме; 

 

https://web.apis.bg/DocCompFull.php?i=491209&j=4942543&pid1=46800983&pid2=32299513&s=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119760&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119760&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=491209&b=0#p5987941
https://web.apis.bg/p.php?i=491209&b=0#p5987941
https://web.apis.bg/p.php?i=119760&b=0
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7. (отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.);  

8. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  с постъпване на работа на 

работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса; 

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 41 от 2009 г., в сила 

от 1.07.2009 г.)  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. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  със смъртта на лицето, с което 

работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на 

личността му; 

11. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  със смъртта на работника или 

служителя; 

12. (нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) поради определянето на длъжността 

за заемане от държавен служител. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Трудовият договор по чл. 68, ал. 6 се 

прекратява с прекратяването на дългосрочната командировка по Закона за 

дипломатическата служба, без която и да е от страните да дължи 

предизвестие. 

  

  

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с 

предизвестие 

(Загл. доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  

 Чл. 326. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  (1) Работникът или 

служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено 

предизвестие до работодателя. 

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.)  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. В колективен 

трудов договор срокът на предизвестието при уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 

1 - 4 и т. 11 може да бъде поставен в зависимост от продължителността на 

трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател. 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 по ал. 2, 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 

https://web.apis.bg/p.php?i=119760&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119760&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119760&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119760&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119760&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=491209&b=0#p6381987
https://web.apis.bg/p.php?i=272076&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=272076&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119761&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119761&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119761&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=491209&b=0#p43956841
https://web.apis.bg/p.php?i=491209&b=0#p43956841
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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 

 

Чл. 327. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 327, бр. 58 

от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.)  Работникът или служителят може да 

прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато: 

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  не може да изпълнява възложената 

му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга 

подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи; 

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  работодателят забави изплащането 

на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по 

общественото осигуряване; 

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  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 или с колективния 

трудов договор, или установени с нормативен акт; 

3а. (нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., доп., бр. 108 от 2008 г.)  в резултат 

на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат 

условията на труд при новия работодател; 

4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  преминава на платена изборна 

работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс; 

6. продължава образованието си в учебно заведение на редовно 

обучение или постъпва на редовна докторантура; 

7. (доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 108 от 2008 г.)  работи на 

срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга 

работа за неопределено време; 

7а. (нова - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) работи по трудов договор с 

предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с 

друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа; 

8. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на 

уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен; 

9. (нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) постъпва на държавна служба; 

10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) 

работодателят преустанови дейността си; 

 

11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) 

работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя 

без негово съгласие; 

https://web.apis.bg/p.php?i=119762&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119762&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119762&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119762&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119762&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=491209&b=0#p5987864
https://web.apis.bg/p.php?i=491209&b=0#p36158836
https://web.apis.bg/p.php?i=119762&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119762&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=491209&b=0#p6381987
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12. (нова – ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.)  е придобил 

право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., доп., бр. 27 

от 2014 г., изм., бр. 85 от 2017 г.)  В случаите по ал. 1, т. 10, когато 

работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за 

прекратяване на трудовия договор, поради това че работодателят, лицето, 

което го представлява, или лицето, определено да получава 

кореспонденцията на работодателя, не могат да бъдат намерени на адреса на 

управление, посочен в трудовия договор, заявлението може да се подаде в 

инспекцията по труда по седалището или адреса на управление на 

работодателя. Заявлението може да се изпрати в инспекцията по труда с 

препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път, подписано с 

усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, 

основан на удостоверение за електронни подписи, или квалифициран 

електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната 

идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 

вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 

август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. Ако след проверка, извършена съвместно от 

контролните органи на инспекцията по труда, Националния осигурителен 

институт и Националната агенция за приходите, се установи, че 

действително работодателят е преустановил дейността си, трудовият договор 

се смята прекратен от датата на завеждане на заявлението в инспекцията по 

труда по седалището или адреса на управление на работодателя. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Редът за 

извършване на проверката по ал. 2 се определя с наредба на министъра на 

труда и социалната политика, съгласувана с управителя на Националния 

осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната 

агенция за приходите. 

   

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие 

Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.)  (1) Работодателят 

може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до 

работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи: 

1. при закриване на предприятието; 

2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; 

3. при намаляване на обема на работата; 

 

4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)  при спиране на работа за повече от 

15 работни дни; 

5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно 

изпълнение на работата; 

https://web.apis.bg/p.php?i=119762&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119762&b=0
https://web.apis.bg/e.php?i=580664&b=1
https://web.apis.bg/e.php?i=180264&b=1
https://web.apis.bg/p.php?i=11714&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=11714&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=119763&b=0
https://web.apis.bg/p.php?i=491209&b=0#p5987997
https://web.apis.bg/p.php?i=119763&b=0
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6. когато работникът или служителят не притежава необходимото 

образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; 

7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието 

или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго 

населено място или местност; 

8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да 

бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или 

служител, заемал преди това същата длъжност; 

10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 

2001 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 54 от 2015 г., в сила от 

17.07.2015 г., бр. 107 от 2020 г.)  при придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за 

социално осигуряване; при навършване на 65-годишна възраст – за 

професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от 

преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование; 

10а. (нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.)  когато на 

работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст 

в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване; 

10б. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм., бр. 100 

от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., предишна т. 10а, бр. 98 от 2015 г., в сила от 

1.01.2016 г.)  когато трудовото правоотношение е възникнало, след като 

работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст; 

10в. (нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.)  когато 

трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като 

му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер 

по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване; 

11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако 

работникът или служителят не отговаря на тях; 

12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.)  Освен в случаите по ал. 1 

служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с 

предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор 

за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след 

започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 

месеца. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., доп., бр. 98 

от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.)  В случаите по ал. 1, т. 10а, 10б и 10в 

работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен  

институт информация относно наличието на упражнено право на 

пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт 

предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на 

искането. 

Право на подбор 
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Чл. 329. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  При закриване на част от 

предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на 

работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на 

производството или службата да уволни работници и служители, 

длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които 

имат по-висока квалификация и работят по-добре. 

  

  

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие (Загл. 

изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  

 Чл. 330. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  Работодателят може да прекрати 

трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде 

задържан за изпълнение на присъда. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  Работодателят прекратява 

трудовия договор без предизвестие, когато: 

1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  работникът или 

служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да 

упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен; 

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., бр. 101 от 2010 г.)  на 

работника или служителя бъде отнета научната степен, ако сключването на 

трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен; 

3. (нова - ДВ, бр. 83 от 1998 г., доп., бр. 46 от 2005 г., изм., бр. 76 от 

2005 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 91 от 2018 г.)  служителят е заличен от 

регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации 

на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната 

организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация 

на магистър-фармацевтите или от регистъра на съответната съсловна 

организация по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, 

акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на 

помощник-фармацевтите; 

4. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 3, бр. 83 от 

1998 г., отм., бр. 52 от 2004 г.);  

 

5. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 4, бр. 83 от 

1998 г.) работникът или служителят откаже да заеме предложената му 

подходяща работа при трудоустрояване; 

6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5, бр. 83 от 

1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен; 

7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) работникът или служителят не 

изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12; 

8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) е налице несъвместимост в случаите 

по чл. 107а, ал. 1; 

9. (нова - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 7 от 

2018 г.)  с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за 
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https://web.apis.bg/p.php?i=3263996&b=0
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противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

10. (нова – ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 1.08.2016 

г.)  педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и 

училищното образование е осъден за умишлено престъпление от общ 

характер, независимо от реабилитацията; 

11. (нова – ДВ, бр. 7 от 2018 г.)  работникът или служителят не 

премине проверка за почтеност, предвидена в Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

   

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу 

уговорено обезщетение 

) Чл. 331. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., нов, бр. 25 от 2001 г.)  (1) 

Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или 

служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако 

работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-

дневен срок, се смята, че то не е прието. 

(2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, 

работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от 

четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово 

възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на 

обезщетението. 

(3) Ако обезщетението по ал. 2 не бъде платено в едномесечен срок 

от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото 

прекратяване се смята за отпаднало. 

Прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд 

 

Чл. 334. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)  (1) (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2014 г., бр. 

107 от 2020 г.) Освен в предвидените в този кодекс случаи трудовият 

договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114, ал. 1) и трудовият договор 

по чл. 233б, ал. 1 може да бъде прекратен от работника или служителя или от 

работодателя и с предизвестие от 15 дни. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 107 от 2020 г.)  При уволнение по ал. 1 не се 

прилага чл. 333. 

  

  

Форма и момент на прекратяване на трудовия договор (Загл. изм. - ДВ, бр. 

25 от 2001 г.)  

  

Чл. 335. (1) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) Трудовият договор се прекратява 

писмено. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г., предишен текст на 

чл. 335, бр. 25 от 2001 г.)  Трудовият договор се прекратява: 
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1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на 

предизвестието; 

2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на 

съответната част от срока на предизвестието; 

3. при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването 

на писменото изявление за прекратяването на договора. 

   

 Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало от избор 

   

Прекратяване на трудовото правоотношение при изтичане на срока 

Чл. 337. Трудовото правоотношение, възникнало от избор, се прекратява с 

изтичане на срока, за който лицето е избрано. Ако при изтичане на този срок 

не е произведен нов избор, трудовото правоотношение продължава до 

произвеждането му. 

 

 

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

11.1. Този Правилник за вътрешния ред е в изпълнение на Устройствения 

правилник на общинската администрация в Берковица и на основание чл. 

181 от Кодекса на труда. 

11.2Правилникът за вътрешния ред е в сила от  01.08.2022г. съгласно 

Заповед  РД-15-823/24.10.2022г.   на Кмета на Община Берковица. 

 

11.3.Пряк контрол по изпълнението на Правилника се възлага на Секретаря 

на общината . 

11.4.Всички служители се запознават с правилника и поставените 

изисквания чрез служебните си  електронни пощи. 

11.5.Правилникът за вътрешния ред се огласява чрез информационното 

табло на администрацията и на официален сайт на Община Берковица. 

 

 

Изготвил: Ирена Атанасова –Главен експерт „Управление на човешките ресурси“      

 

  

 

 


