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П О К А Н А 
 

за участие в курс на тема: 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА И СЛЕД 

 ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19.  

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020г. – 2021г.  

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД  Ви кани на 02.06.2021г. (сряда) за участие в организирания от нас курс, с 

цел повишаване на знанията и получаване на компетентни съвети относно прилагане на последните 

промени в трудовото законодателство и оптимизация на управлението на човешките ресурси.  

Курсът дава отговор на въпроси като: Какво е новото в законодателството, как се променят 

задълженията на работодателите? Какви са новите възможности, които Кодексът на труда предлага на 

страните по трудовото правоотношение? и др. 

Курсът е с практическа насоченост към: 

✓ лицата, работещи в „Човешки ресурси”/„Личен състав”/, счетоводители; 

✓ управленския персонал; 

✓ синдикални лидери; 

✓ лицата, изпълняващи функциите на ОБЗР; 

✓ лицата, провеждащи инструктажи по БЗР  

✓ членовете на КУТ/ГУТ и 

✓ всички, които искат да научат повече за специфичната уредба на трудовите 

взаимоотношения. 
 

ЛЕКТОР: ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, специалист по трудово право.  

Работила е 21 години в Главна инспекция по труда, като последните 11 години е била директор 

на Правната дирекция на ГИТ. Автор е на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в 

областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на 

трудовото законодателство.   

ТЕМИ: 

1. Възможности, които дава извънредното трудово законодателство на работодателите 

за ефективно използване на човешките ресурси, както и законовите възможности на 

работодателите след отмяна на извънредната епидемична обстановка:  
- установяване на home office, едностранно от работодателя и възможности за договарянето му 

извън времето на извънредно положение и извънредна обстановка; 

- спиране на работата, едностранно от работодателя по време и извън извънредно положение;  

- договаряне или едностранно въвеждане на непълно работно време – възможности и ограничения 

при двата режима;  

- едностранно предоставяне или ползване на платен и неплатен отпуск по желание на работника или 

служителя,  

- престой при преустановяване на работа в или извън времето на извънредно положение и 

извънредна обстановка;  

- възможности за промяна на мястото на работа при престой или производствена необходимост и 

др. 

2. Промени в Кодекса на труда, гарантиращи в по-голяма степен правата и 

задълженията на страните по трудовото правоотношение на национално ниво 

3. Права на работниците и служителите и на работодателите при трудови 

взаимоотношения с международен елемент и при командироване - чл.10, чл.107т и чл.121а 

от КТ 

4. Промяна в чл. 140, ал.3 от КТ, касаещ задължението на работодателя за 

осигуряване на безплатна храна 

5. Промени в Закона за хората с увреждания във връзка с изпълнение на квотата за 

осигуряване на работни места за трудоустроени, новото в режима на заплащане на 

компенсационни вноски и освобождаване от квоти. 

6. Новите моменти в контролната дейност на Инспекцията по труда, за които 

работодателите следва да знаят. 
Ще се осигури необходимото време за консултации по всички Ваши въпроси, свързани с 

проблеми и затруднения при прилагане на трудовото законодателство. 

ОТКРИВАНЕ – 9,30 ч.  ЗАКРИВАНЕ – 13,00 ч. РЕГИСТРАЦИЯ – 9,00 - 9,30 ч.  

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: конферентна зала № 2 в хотел „ФОРУМ“,  гр. София, Хиподрума, 

бул. «Цар Борис III“ № 41, при спазване на всички противоепидемиологични мерки. 

Курсът ще се проведе в присъствена форма при заявено участие от 15 и повече лица и онлайн. 

На лицата, които имат желание да се включат онлайн в курса, ще бъде изпратен линк за връзка 

при предварителна заявка.   

Такса за един участник: 150.00 лв. (без ДДС).  

Плащането може да извършите след регистрация по банковата сметка на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД – 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, пл.„Св. Неделя” 7, BG 24 UNCR 7630 10067 85700, BIC UNCRBGSF 

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД  провежда всички видове задължителни обучения по безопасност и здраве 

при работа, ел. безопасност, както и по специфични теми. 

 

Управител на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД:  

       инж. Димитър Коларов 

http://www.lot-consult.com/

