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ТРУДОВ ДОГОВОР ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 

Страни: работник и работодател Страни: възложител и изпълнител 

1. Предмет на договора:  лицето 
предоставя работната си сила за 
изпълнение на даден вид работа 
срещу определено възнаграждение. 

1. Предмет на договора: постигане 
на конкретен резултат. Целта е 
извършването на дадена работа, 
поръчка или услуга, която трябва да е 
определена по съдържание и обем, 
както и да е посочен критерий относно 
качеството на изпълнение 

2. Отношенията се уреждат по 
Кодекса на труда 

2. Отношенията се уреждат по Закона 
за задълженията и договорите 

3. Страните по договора са в 
йерархична зависимост 

3. Страните по договора са 
равнопоставени 

4. Служителите полагат труд според 
фиксирано работно време/ден, 
седмица, месец/ и работно място 

4. Изпълнителят сам определя начина 
на работата си, няма определено 
работно време и работно място. 
Има  срок за изпълнение на 
възложената работа. 

5. Работникът е задължен да спазва 
определена трудова дисциплина. 

5. Изпълнителят е независим от 
насрещната страна при 
осъществяването на уговорения 
резултат. 

6.  Със сключването на трудов 
договор за работника  възникват 
различни права: право на 
гарантирано трудово възнаграждение, 
на почивки, на отпуски, на 
обезщетения и т.н.  

6.  Възложителят може да не одобри и 
да не приеме резултата от 
извършената работа, но не може да 
наложи дисциплинарно наказание 
на изпълнителя 

7. Трудовите спорове се разглеждат 
по ред, определен в Кодекса на 
труда 

7. Споровете се решават по реда на 
Закона за задълженията и 
договорите и Гражданския 
процесуален кодекс 

8. Трудовият договор е 
задължително възмезден 

8. Гражданският договор може да 
бъде както възмезден, така и 
безвъзмезден 

9. Служителят ползва при работата си 
материали и съоръжения, 
предоставени от работодателя.  

9. Изпълнителят използва собствени 
или предоставени от възложителя 
материали в зависимост от 
уговореното.   
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10.Трудовият договор се сключва в 
писмена форма и съдържа 
задължителни данни 

10. Страните могат свободно да 
определят съдържанието на 
договора, доколкото то не 
противоречи на повелителните норми 
на закона и на добрите нрави. /Чл. 9 
от ЗЗД/ 

11.В тридневен срок от сключването 
или изменението на трудовия договор 
и в седемдневен срок от неговото 
прекратяване работодателят  е 
длъжен да изпрати уведомление 
за това до НАП 

11. Гражданските договори не 
подлежат на регистрация в НАП 

12. Трудовият договор се 
прекратява по чл. 325-331 от КТ.   

12.Гражданският договор се 
прекратява съгл. чл. 267-269 от ЗЗД 
и общите основания за прекратяване 
на един облигационен договор 

13. Соц. осигуровки: Работещите по 
трудов договор се осигуряват за 
всички социални рискове съгласно 
чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО.   

13. Соц.осигуровки: фонд Пенсии ,  
съотв. ДЗПО -  ако получават 
месечно възнаграждение, равно или 
над една мин. работна заплата, след 
намаляването му с разходите за 
дейността.  Ако са осигурени на друго 
основание през съответния месец-  
независимо от размера на полученото 
възнаграждение чл. 4, ал. 3, т. 5-6 
КСО.  

14. Осигурителен доход:  полученото 
брутно месечно трудово 
възнаграждение, но върху не по-
малко от минималния 
осигурителен доход по основните 
икономически дейности и 
квалификационни групи професии и 
не повече от максималния месечен 
размер на осигурителния доход 

 14. Осигурителен доход: 
възнаграждението, върху което се 
дължат осигурителни вноски, се 
определя след намаляването му с 
нормативно признатите разходи .  
Не повече от максималния месечен 
осигурителния доход 

 

 
 

 

Влез в ZnamKak.com! 

За да знаеш повече! И да ти лесно! 


