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ОТ ИМЕТО НА ВАШИТЕ КОЛЕГИ, ВИ ПОЖЕЛАВАМЕ МНОГО УСПЕХИ ТУК.

Добре дошли в АДЕКО БЪЛГАРИЯ!

В Адеко вярваме, че всеки служител допринася пряко за растежа и успеха на компанията и се надяваме, че 

ще се гордеете да бъдете член на нашия екип. 

Този наръчник е разработен, за да очертае политиките, засягащи вашата заетост. Трябва да прочетете, 

разберете и да се съобразявате с всички разпоредби на наръчника. 

Надяваме се, че вашият опит тук ще бъде предизвикателство, приятно и възнаграждаващо.

ОЩЕ ВЕДЖЪЖ ДОБРЕ ДОШЛИ В СЕМЕЙСТВОТО НА АДЕКО БЪЛГАРИЯ!   
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Временна 
заетост

Естество на заетостта

Изпълнявайки договор с Агенция за временна заетост, физически Вие работите в 

помещенията на предприятието ползвател, но правните Ви и социални отношения 

- трудов договор, заплата, здравни и социални осигуровки и т.н. - остават с 

Агенцията. Вие сключвате договор с нас, но изпълнявате своите задължения под 

ръководството и контрола на предприятието ползвател.

Трудови правоотношения

Служителите, изпратени за изпълнение на временна работа не могат да бъдат 

поставяни в по-неблагоприятно положение само поради временния характер на 

работа им. Те притежават всички права по Кодекса на труда, включително правото 

на равно третиране с останалите служители в Предприятието ползвател.

Права на служителите

В качеството си на Агенция за временна работа Адеко плаща заплатите на 

служителите, изпратени за изпълнение на временна работа. Бъдете сигурни, че ще 

получите своето възнаграждение, без значение при кое Предприятие ползвател сте 

изпратен/-а на работа.
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Предприятие 
ползвател

Възнаграждение и работно време

Предприятието ползвател е длъжно да определи размера на полагащите се 

основно и допълнителни възнаграждения, както и да уведомява Адеко за 

отработеното време, включително за положения извънреден и нощен труд, в 

уговорените срокове.

Длъжностна характеристика

Задължение на Предприятието ползвател е да предостави на служителя 

длъжностната характеристика срещу подпис, като посочи датата на връчване. Всяка 

длъжностна характеристика включва кратко описание на работата, основните 

задължения и отговорности, както и изискванията за заемане на длъжността.

Служителите трябва да помнят, че длъжностните характеристики не покриват 

непременно всяка задача или задължение, които могат да бъдат възложени, и че 

могат да бъдат възлагани допълнителни отговорности.

Обучения

Предприятието ползвател е длъжно да осигури първоначално и периодично 

обучение на служителите, в съответствие със заеманата длъжност и естеството на 

работата. То е длъжно да инструктира служителя за безопасно и здравословно 

изпълнение на работата, както и да застрахова служителите за своя сметка при 

условията и по реда на чл.52 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд.
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Статус на 
заетостта и 
записи

Взаимоотношения
Моля, обърнете внимание, че ролята на вашия ръководител е да ви подкрепя в 

получаването на знания и развитието на умения и способности, необходими за 

успешното изпълнение на възложената Ви работа. Ако имате притеснения относно 

зададените цели, условията на труд или възнаграждението, изразете тези 

опасения открито и директно пред Адеко. Вярваме, че нашата компания 

демонстрира своята ангажираност към служителите си, като подпомага и участва 

активно в разрешаването на тези притеснения.

Достъп до досиетата на персонала

Адеко поддържа досие на всеки служител. Досиетата на персонала са собственост 

на компанията и достъпът до информацията, която те съдържат е ограничен. С 

предизвестие, служителите могат да преглеждат личните си досиета, в офисите на 

Адеко и в присъствието на лицето, назначено да поддържа досиетата.  

Промени в данните за персонала

Отговорност на всеки служител е да уведомява своевременно за всяка промяна на 

неговите лични данни. Личните пощенски адреси, телефонни номера, данни за 

банкови сметки и т.н. трябва винаги да са точни и актуални. Ако някои личните Ви 

данни са променени, уведомете екипа за администриране на ЧР на Адеко.



Политика за присъствията
Тази Политика се прилага за всички служители, изпратени на 

работа в Предприятие ползвател, независимо от позицията 

или вида на заетостта.

.
Графици за работа
Нормалната продължителност на работното време за 

всички служители е 8 часа дневно, понеделник - петък. 

Преките ръководители определят началото и края на 

работния ден. Нуждите от персонал и оперативните 

изисквания могат да доведат до отклонения в началния и 

крайния час на работния ден, както и до вариации в 

часовете, планирани дневно или седмично.

Присъствените нарушения 
могат да доведат до 
прогресивни 
дисциплинарни действия.

Дисциплинарни действия:

• Устно предупреждение

• Писмено 
предупреждение

• Прекратяване на 
трудовото 
правоотношение

Служител, които отсъства 
от работа без уважителна 
причина в продължение 
на два или повече работни 
дни, може да бъде 
уволнен дисциплинарно 
без предизвестие.

Отчитане на отработеното време
Точното отчитане на отработеното време е отговорност 

на всеки служител/пряк ръководител. Предприятието 

ползвател/прекият ръководител е длъжно да информира 

Адеко за времето, отработено от служителя през 

съответния месец, не по-късно от 5 работни дни преди 

датата, определена за плащане на възнаграждението. 

Когато тази дата е неработен ден, плащането на 

възнаграждението става в последния работен ден преди 

нея, а крайният срок за отчитане на отработените часове 

се променя в съответствие с промяната на датата на 

плащане. 

Преглед на 
възможните 
дисциплинарни 
действия в 
случай на 
присъствени 
нарушения
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Политика за отсъствията
Всеки служител на Адеко ще бъде третиран като професионалист, от 

който се очаква да завършва своята работа навреме и с очакваното 

качество. Въпреки това са необходими правила за отсъствията, 

които да гарантират нормалното функциониране на бизнеса.

.  
Разрешени отсъствия
За да получите разрешение за отсъствие, уведомете своя пряк 

ръководител или съответното лице, че не можете да дойдете 

на работа. Обаждането трябва да се осъществи, ако е 

възможно, не по-късно от началото на редовното работно 

време. Разрешените отсъствия са следните:

• Отсъствия планирани предварително

• Отпуск поради временна неработоспособност

• Отсъствия поради непредвидени събития

Полагаем платен годишен отпуск

Платеният годишен отпуск се изчислява пропорционално 

на времето, което се признава за трудов стаж, като в 

повечето случаи за база се взима минимално предвиденият 

за пълно работно време платен годишен отпуск в размер на 

20 работни дни.

Преглед на 
процедурите 
за заявяване 
на отсъствия и 
уведомяване в 
случай на 
непредвидени 
събития

Отсъствия 
планирани 
предварително
Служителят попълва ЗАЯВЛЕНИЕ 
по образец. След получаване на 
одобрение от предприятието 
ползвател, предоставя 
заявлението на екипа за 
администриране на ЧР на Адеко, 
в срок от 2 работни дни пред 
началото на отпуска.

Временна 
неработоспособност
Служителят е длъжен незабавно 
да информира предприятието 
ползвател за вида и 
продължителността на 
разрешения му от здравните 
органи отпуск, както и да 
предостави на екипа за 
администриране на ЧР на Адеко 
болничния лист, в срок до 2 дни 
от неговото издаване.



9

Политика за отпуск по 
майчинство/бащинство

Отпуск поради бременност и раждане 

Служителката има право на отпуск поради бременност и 

раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни 

задължително се ползват преди раждането.

Когато поради неточно предвиждане на здравните органи 

раждането стане преди изтичане на 45 дни от започване 

ползването на отпуска, остатъкът до 45 дни се ползува след 

раждането.

Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в 

едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск 

при раждане на дете от датата на изписване на детето от 

лечебното заведение.

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

След използване на отпуска поради бременност, раждане 

или осиновяване, ако детето не е настанено в детско 

заведение, служителката има право на допълнителен отпуск 

за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му 

възраст.

Изплащането на 
обезщетенията при 
отпуск поради 
бременност и раждане, 
при раждане на дете 
(бащинство) и 
отглеждане на дете до 
2-годишна възраст 
става в сроковете и 
размерите, определени 
от Кодекса за социално 
осигуряване.
Тези видове отпуск се 
зачитат за трудов стаж.
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Отчитане 
на 
oператив-
ните 
разходи

Оперативните разходи се 

отчитат в срок до 5 -ти 
работен ден на месеца, 

следващ този, за които се 

отнасят. Служителят 

предоставя на екипа за 

администриране на ЧР на 

Адеко, след получено 

одобрение от 

предприятието ползвател, 

попълнена форма по 

образец Отчет за 
разходите и първични 

счетоводни документи, 

доказващи извършените 

разходи (фактури, касови 

бележки, разписки и др.).

ПОЛИТИКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
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Политика за бизнес 
пътувания

Бизнес пътуванията се извършват въз основа на 

предварително издадена писмена заповед. 

Служителят изпраща на екипа за администриране 

на ЧР на Адеко, в срок от 5 работни дни преди 

началото на командироването и след получено 

одобрение от предприятието ползвател, 

попълнена форма на заповед по образец Заповед 
за командировка, в която се посочва следното:

• мястото на командироването

• задачата, за която лицето се командирова

• времетраенето на командировката

• командировъчните дневни, пътни и квартирни 

пари, на които командированият има право

• начинът на пътуването

• видът на отчета за извършената работа
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Служителят изпраща по електронен 

път писмено заявление, в което 

посочва:

• какъв вид (служебна бележка, 

удостоверение и др.)

• с какво съдържание

• с каква цел (къде да послужи)

заявява документа.

В срок до 5 работни дни от 

получаването на конкретна заявка, 

екипът за администриране на ЧР на 

Адеко издава заявения документ.

Политика за 
издаване на 
удостоверения
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Политика за 
разрешаване на 

проблеми
Адеко се ангажира да 

предоставя възможно 

най-добрите условия 

на труд на своите 

служители. Част от този 

ангажимент е 

насърчаване на открита 

и откровена 

атмосфера, в която 

всеки проблем, 

оплакване, 

предложение или 

въпрос получава 

навременна реакция от 

екипа за 

администриране на ЧР.

Процесът  по въвеждане на новите 

служители е предназначен да облекчи 

Вашето адаптиране към новата работна 

среда. Можете да разчитате на нас за 

съдействие при всеки възникнал въпрос, не 

само във връзка с подготовката и 

подписването на необходимите документи.

1
Среща с новоназначения

Можете да представите проблема на Вашия пряк ръководител. Ако той 

не е на разположение или смятате, че би било неподходящо да се 

свържете с това лице, представете проблема на екипа за 

администриране на ЧР на Адеко.

3

Пряк ръководител 

Отговорният член на екипа ще предложи решение по 

време на разговора или ще консултира проблема с 

подходящите колеги, ако е необходимо.

4

Екип за администриране на ЧР

Това е възможност да споделите с нас как се чувствахте през първата 

седмица в новата си роля, дали се адаптирате добре или има нещо 

друго, което бихте искали да обсъдим.

2

Разговор след първата седмица

Отговорният член на екипа ще се свързва с вас всеки месец, за да чуе 

вашата обратна връзка.

Бихте могли да допринесете за нашия бъдещ успех и растеж, като 

споделите предложения за подобряване на ангажираността на 

служителите.

5

Месечни разговори
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Прекратяване на 
заетостта

Ако служителят сключи трудов договор с друг 

работодател, който не е предприятие, 

осигуряващо временна работа, той може да 

прекрати трудовия си договор с Агенцията, 

която му осигурява временна работа (Адеко) 

без предизвестие. В останалите случаи се 

прилагат общите разпоредби на Кодекса на 

труда.
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Приложение 1

• Помолете отговорното лице от 

екипа за администриране на ЧР да 

сподели с вас формуляра

• Попълнете формуляра

• Получете одобрение от Вашия 

ръководител

• Изпратете попълнения формуляр и 

полученото одобрение към 

отговорното лице от екипа за 

администриране на ЧР 2 работни 
дни преди началната дата на 

отпуска

Молба за отпуск
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Приложение 2

• Помолете отговорното лице от 

екипа за администриране на ЧР да 

сподели с вас формуляра

• Попълнете формуляра

• Получете одобрение от Вашия 

ръководител

• Изпратете попълнения формуляр и 

полученото одобрение към 

отговорното лице от екипа за 

администриране на ЧР в срок до 5 -
ти работен ден на месеца, следващ 

този, за които разходите се отнасят

• Попълнения формуляр трябва да 

бъде придружен от първични 

счетоводни документи, доказващи 

извършените разходи (фактури, 

касови бележки, разписки и др.)

Отчет за разходите
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Приложение 3

• Помолете отговорното лице от 

екипа за администриране на ЧР да 

сподели с вас формуляра

• Попълнете формуляра

• Получете одобрение от Вашия 

ръководител

• Изпратете попълнения формуляр и 

полученото одобрение към 

отговорното лице от екипа за 

администриране на ЧР в срок от 5 
работни дни преди началото на 

командироването

Заповед за командировка



НАШИЯ ЧУДЕСЕН ЕКИП

Пожелавамe Ви 
възхитителна кариера 
в АДЕКО БЪЛГАРИЯ!

АКО ИМАТЕ КОМЕНТАРИ ИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО 
НА НАРЪЧНИКА НА СЛУЖИТЕЛЯ, 
СПОДЕЛЕТЕ ГИ С


