
ТРУДОВ ДОГОВОР

ЗА ПРОКУРИСТ СЪС СЪВМЕСТНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Днес, 20 г., в град между

, ЕГН

представляващ

наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

, ЕГН

наричан СЛУЖИТЕЛ /ПРОКУРИСТ/ от друга страна,

на основание чл. КТ и чл. 21 и чл. 23 от ТЗ се сключи настоящият трудов договор

за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ПРОКУРИСТ на

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя град

3. Работата да се извършва при

4. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

а/ да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

б/  при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЛУЖИТЕЛЯ да му заплати уговореното в
трудовия договор възнаграждение;

в/  да  осигури  необходимата  за  работата  на  СЛУЖИТЕЛЯ  информация,  както  и  да  го  уведомява  за
резултатите  от  извършените  от  самия  него  текущи  действия,  които  са  в  пряка  връзка  с  дейността  му.

5. СЛУЖИТЕЛЯТ е длъжен:

а/ да изпълнява поставените задачи от РАБОТОДАТЕЛЯ във връзка със създадената прокура;

б/ да спазва уговореното работно време;

в/ да изпълнява поверената функция с грижата на добър търговец и в интерес на фирмените дела;

г/ да не преупълномощава с определените му от РАБОТОДАТЕЛЯ правомощия в пълния им обем друго лице;

д/ да дава необходимата информация по състоянието на фирмените дела винаги при поискването й от
РАБОТОДАТЕЛЯ;

е/ да предаде на РАБОТОДАТЕЛЯ всичко, което е получил по сделките, сключени от него.

6.  С  оглед  спецификата  на  дейността  РАБОТОДАТЕЛЯТ  упълномощава  ПРОКУРИСТА  да  извършва
необходимите действия по управлението на фирмата СЪВМЕСТНО с упълномощения друг ПРОКУРИСТ на същата фирма.

7. Трудовото възнаграждение на СЛУЖИТЕЛЯ се определя в размер на

за месец.

http://www.ciela.net?IDNA=-14917630&IDSTR=2122378564&IDITEM=283247
http://www.ciela.net?IDNA=-14917630&IDSTR=2122378564&IDITEM=90023


8. СЛУЖИТЕЛЯТ ще ползва платен годишен отпуск в размер на работни дни.

Времето за ползването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

9. РАБОТОДАТЕЛЯТ може да прекрати трудовия договор

10. СЛУЖИТЕЛЯТ може да прекрати трудовия договор при условията на чл. 326 от КТ като се

откаже от пълномощното на РАБОТОДАТЕЛЯ.

РАБОТОДАТЕЛ: ПРОКУРИСТ:

http://www.ciela.net?IDNA=1594373121&IDSTR=2122381786&IDITEM=24843
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