
Т Р У Д  О В     Д О Г О В О Р     № .......

наименование на предприятието, учреждението или организацията

със седалище: ................................................................................................

адрес на управление: ...................................................................................

 трите имена и длъжност

от една страна, наричана за краткост по-долу РАБОТОДАТЕЛ и 

..................................................................................
трите имена по документ за самоличност

с постоянен адрес: ................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                        по документ за завършено образование

с трудов стаж ......... г. ......... м. ......... дни,  в т.ч. трудов стаж по специалността .........г. .........м. ......... дни

(само ако има изискване в трудовата характеристика),   наричан за краткост по-долу   РАБОТНИК,

                                                                                                                                                                    посочва се предприятието като място на работа
.........................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                с думи

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

евентуално по-високи размери на доп.възнаграждение за работа при вредни или други специфични условия на труд, за по-висока квалификация или за нощен труд

                                         пълно/непълно                                                                                                         посочват се часовете - 8,7 и т.н.

                                             неопределено време, определен срок, извършване на определена работа, заместване на отсъстващ работник, със срок на изпитване и др.

                                                    за ненормиран работен ден, за работа при вредни за здравето условия,  или работа при специфични условия

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

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

     Екземпляр от трудовия договор, заверено уведомление от ТП на НАП гр.София и  длъжностна 

                                                                                                                                                                                                                                        подпис                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                        подпис

                                                                                                                                                                                                                                       подпис

                                                                                                                                                                                                                                      подпис

Днес, ....................... год., община ....................., област .......................

между ....................................................

ЕИК: .................................................
представляно от   ............................................................, ...............................

ЕГН (ЛНЧ)  ..........................................

притежаващ л.к.№ ..........................., изд. на ......................... МВР ......................., ЕГН ..................................
с образование ..........................  със специалност ............................

на основание чл. ... ал.... и във връзка с чл. ... ал.... от КТ се сключи настоящия трудов договор:

1. Предприятието възлага, работникът приема да изпълнява в: ......................................................................

длъжността ......................................, кв.степен ................................................
категория персонал ..................................................., с шифър по НКПД .........................................
2. С основно месечно трудово възнаграждение  ...................... лв. ...................................................................

3. Допълнително възнаграждение за продължителна работа, в размер на  ............ %;
4. ....................................................................................................................................................................................

5. Възнагражденията се изплащат    ...........................................................................
6. На                    ..................                                   работно време                             .................             часа

7. Трудовият договор се сключва за ...............................................................................................

8. Със срок на предизвестие ..... дни/месеци. (Срока трябва да е еднакъв за двете страни)
9. С основен (удължен) платен годишен отпуск в размер на .............................. работни дни.
10. С допълнителен платен годишен отпуск .....................................................в размер на ...................... дни.

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

12. РАБОТНИКЪТ ще постъпи на работа на ............................................. г.

РАБОДАТЕЛ: ...........................................................                    РАБОТНИК: ....................................................

характеристика са връчени на работника на ......................................... год.
                                                                                                        РАБОТНИК: .....................................................

                                                                           Отдел "Човешки ресурси: ......................................................

     Работникът постъпи на работа на ...................................................... год.
                                                                                                      РАБОТНИК: .......................................................

                                                                         Отдел "Човешки ресурси: .......................................................

    www.asotrend.bg
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