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Електронни трудови досиета • Нормативна основа

Кодекс на труда

Наредба за електронните трудови досиета 
(НВИССЕДТДРС)

Регламент 910/2014 (eIDAS)

ЗЕДЕУУ

GDPR и ЗЗЛД



Електронни трудови досиета • Главни Характеристики

Информационна система

Необходимото съгласие

Видове електронни документи

Създаване и подписване 

Изпращане

Съхранение

Документи на хартиен носител

Високо ниво на сигурност



Електронни трудови досиета • Технически изисквания

Отчитане на факти с правно значение

Хронологични справки

Установяване на лица и 
електронните им адреси

История на документи

Връзка с всички поделения на 
работодателя

Справки в електронен формат

Получаване и изпращане на документи 
чрез електронна препоръчана поща

Забрана за промяна на поредност при 
получаване и съхранение

Задължителна двуфакторна 
автентикация

Удостоверяване с квалифициран 
електронен времеви печат

Високо ниво на сигурност

Непрекъснат и безплатен достъп 
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eHR • Функции

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135180800

е-документ =  
хартиен документ

Мигновени справки и  
извлечения

Удостоверяване на действия с 
правно значение

Сигурно съхранение на 
електронни документи

Изпрaщане и получаване на 
електронни документи и 

изявления

Електронно подписване 
на документи

Цифровизиране на хартиени 
трудови досиета

Създаване на електронни 
документи

Създаване на електронно 
трудово досие



eHR • Полезност

За работодатели За работници и служители

Намалява разходите за офис 
консумативи

Без нужда от куриери

Безпроблемно връчване на 
документи

Лесен импорт и експрот на данни

Всички досиета са винаги под 
ръка

Печели време

Дистанционно подаване и 
получаване на документи

Валидно подписване с личен 
електронен подпис

Сигурно връчване на документи

Цялото трудово досие е винаги 
налично

Без възможност за подмяна на 
документи

Прозрачни трудови отношения



eHR • Добавена стойност

Пълно съответствие с европейското и 
национално законодателство

Валидно връчване на документи чрез 
системата

Готови форми на основни документи

Лесен за управление дигитален архивВалидни правни изявления 

Сигурно съхранение на документи



Нека се запознаем!
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Димитър Джутев
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