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СЕМИНАР  

 

31 ЯНУАРИ 2020 г. 

 

Трудово законодателство 

 

По-важни промени в трудовото законодателство през 2019 г. Актуални 

въпроси. Предстоящи изменения в режима на командироване и изпращане на 

работници и служители в рамките на предоставянето на услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Акценти 

 

 

 По-важни промени в трудовото законодателство през 2019 г.  

 Някои актуални въпроси от българската трудовоправна практика.  

 Предстоящи изменения в режима на командироване и изпращане на 

работници и служители в рамките на предоставянето на услуги. 

 

 

II. Лектор 

 

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в Министерството на труда и 

социалната политика 

 

 

III. Време и локация 

 

 

Семинарът е полудневен. Провежда се на 31 януари 2020 г. 

 

Лекциите започват в 09.30 и свършват в 13.00. Има час обедна почивка.  

 

Приемът за семинара е отворен до изчерпване на бройката. 

 

Семинарът ще се проведе в зала “Преслав” на хотел “Хемус“. Хотелът се 

намира в непосредствена близост до метростанция „Европейски съюз“.  

 

Вижте на картата: 

 

https://www.hemushotels.com/bg/contacts-bg/contacts-bg.htm 

 

До хотела можете да стигнете лесно с метро от Централна автогара и 

Централна гара – линия (М2) – спирки „Централна гара“ – „Европейски 

съюз“. 

Акценти Лектор Време  Програма 
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Вижте на схемата: 

 

https://www.metrosofia.com/images/sofia-metro-lines-2016-july.png 

 

 
IV. Цена 

 

 

За абонати на сп. „Данъци ТИТА“ с абонамент за цялата 2020 година или 1-

во полугодие на 2020 година, цената е 60 лева (с вкл. ДДС) и може да се 

заплати най-късно до  20 декември 2019 г. включително.  

 

За всички останали курсисти, цената е 75 лева (с вкл. ДДС) и може да се 

заплати най-късно до 20 декември 2019 г. включително. 

 

 

V. Програма 

 

 

Важно! В програмата за семинара ще бъдат включени и евентуални 

промени в трудовото законодателство, направени до края на тази и 

началото на следващата година. 

 

 

 Тема: По-важни промени в трудовото законодателство през 

2019 г. Актуални въпроси от практиката.  

 Време : 09.30 -13.00 

 

 Лектор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в Министерството на 

труда и социалната политика 

 

№ Тема 

1. По-важни промени в трудовото законодателство през 2019 г. 

 • Задължението на работодателя за назначаване на хора с трайни 

увреждания по квоти, въведено със Закона за хората с увреждания: 

- задължението за определяне на квоти; 

- освобождаване от задължението за определяне на квоти; 

- последици при неизпълнение на задължението за наемане на работници и 

служители с трайни увреждания; 

- контрол и административнонаказателна отговорност. 

2. Предстоящи изменения в режима на командироване и изпращане на 

работници и служители в рамките на предоставянето на услуги. 

3. Други предстоящи изменения в областта на трудовото право под 

действието на европейското законодателство. 

4. Някои актуални въпроси от практиката: 

 • сключване на трудов договор за вътрешно заместване; 

 • ползване на платен годишен отпуск по време на командировка; 

 • командироване на бъдещ работник и служител на работодателя за 
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обучение; 

 • предварителна закрила при уволнение на бременна 

работничка/служителка; 

 • обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради 

придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

 • други. 

 

 

VI. Записване 

 

Ако искате да посетите семинара, моля запазете място максимално бързо, 

като изпратите и-мейл със заглавие: 

 

• СЕМИНАР 31/01/2020 на: 

 

danatsi@tita.bg 

 

Моля в и-мейла да посочите Вашите данни. В случай, че не сте от София моля 

напишете дали ли желаете да Ви съдействаме със запазване на стая в хотел 

„Хемус“ за времето на семинара при преференциални цени. 

 

Ще Ви отговорим в рамките на 24 часа с потвърждение за получената 

заявка. 

 

 

http://www.tita.bg/
mailto:danatsi@tita.bg
mailto:danatsi@tita.bg

