Ïоêана

Óâàæàåìè ãîñïîæè è ãîñïîäà,
ÍÊÖ “Ðеøенèе” ÎÎÄ è ÈÊ “Òрóä è праâо”
Âè êàíÿò çà ó÷àñòèå â èçáðàí îò Âàñ

Òраäèöèонен наöèонаëен óчебен ñемèнар

ÍÎÂÈÒÅ ÌÎÌÅÍÒÈ Â ÑÎÖÈÀËÍÎÒÎ ÎÑÈÃУÐßÂÀÍÅ, ÇÄÐÀÂÍÎÒÎ ÎÑÈÃУÐßÂÀÍÅ
È УÐÅÄÁÀÒÀ ÍÀ ÒÐУÄÎÂÈÒÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÏÐÅÇ 2019 г.
Ïúðâè ñåìèíàð

13 – 15 ôеâрóарè 2019 г.

Âòîðè ñåìèíàð

20 – 22 ôеâрóарè 2019 г.

Ñîôèÿ, ïë. “Ìàêåäîíèÿ” ¹ 1, ÊÍÑÁ, åò. 2 Ñîôèÿ, ïë. “Ìàêåäîíèÿ” ¹ 1, ÊÍÑÁ, åò. 2
Êîíôåðåíòíà çàëà “Åâðîïà”
Êîíôåðåíòíà çàëà “Åâðîïà”

Òðåòè ñåìèíàð

20 – 22 марò 2019 г.

Ñîôèÿ, ïë. “Ìàêåäîíèÿ” ¹ 1, ÊÍÑÁ, åò. 2
Êîíôåðåíòíà çàëà “Åâðîïà”

Ëåêòîðè
ÊÀÒß ÊÀØÚÌÎÂÀ,
Íà÷àëíèê îòäåë “Îñèãóðèòåëíà ìåòîäîëîãèÿ”
â Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå
ÄÀÍÈÅËÀ ÀÑÅÍÎÂÀ,
Äèðåêòîð íà äèðåêöèÿ
“Îñèãóðÿâàíå è êðàòêîñðî÷íè ïëàùàíèÿ” â ÍÎÈ
ÒÅÎÄÎÐÀ ÄÈ×ÅÂÀ,
Äèðåêòîð íà Äèðåêöèÿ
“Ïðàâíî îñèãóðÿâàíå” â ÈÀ “ÃÈÒ”
ÌÀÐÈÎ ÏÚÐÂÀÍÎÂ,
Ñúäèÿ âúâ Âúðõîâåí êàñàöèîíåí ñúä
ÅËÊÀ ÀÒÀÍÀÑÎÂÀ,
Íà÷àëíèê îòäåë
“Ìåòîäîëîãèÿ íà îòïóñêàíå íà ïåíñèèòå â ÍÎÈ

ÊÀÒß ÊÀØÚÌÎÂÀ,
Íà÷àëíèê îòäåë “Îñèãóðèòåëíà ìåòîäîëîãèÿ”
â Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå
ÄÀÍÈÅËÀ ÀÑÅÍÎÂÀ,
Äèðåêòîð íà äèðåêöèÿ
“Îñèãóðÿâàíå è êðàòêîñðî÷íè ïëàùàíèÿ” â ÍÎÈ
ÒÅÎÄÎÐÀ ÄÈ×ÅÂÀ,
Äèðåêòîð íà Äèðåêöèÿ
“Ïðàâíî îñèãóðÿâàíå” â ÈÀ “ÃÈÒ”
ÌÀÐÈÎ ÏÚÐÂÀÍÎÂ,
Ñúäèÿ âúâ Âúðõîâåí êàñàöèîíåí ñúä
ÅËÊÀ ÀÒÀÍÀÑÎÂÀ,
Íà÷àëíèê îòäåë
“Ìåòîäîëîãèÿ íà îòïóñêàíå íà ïåíñèèòå â ÍÎÈ

Öена за участие в един семинар:

ÊÀÒß ÊÀØÚÌÎÂÀ,
Íà÷àëíèê îòäåë “Îñèãóðèòåëíà ìåòîäîëîãèÿ”
â Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå
Ä-р ÍÅÂÈÍ ÔÅÒÈ,
Åêñïåðò ïî çàùèòà íà ëè÷íèòå äàííè
ÒÅÎÄÎÐÀ ÄÈ×ÅÂÀ,
Äèðåêòîð íà Äèðåêöèÿ
“Ïðàâíî îñèãóðÿâàíå” â ÈÀ “ÃÈÒ”
ÌÀÐÈÎ ÏÚÐÂÀÍÎÂ,
Ñúäèÿ âúâ Âúðõîâåí êàñàöèîíåí ñúä
ÅËÊÀ ÀÒÀÍÀÑÎÂÀ,
Íà÷àëíèê îòäåë
“Ìåòîäîëîãèÿ íà îòïóñêàíå íà ïåíñèèòå â ÍÎÈ

336.00 лв.

Öенаòа âêëþчâа: ëåêöèè, êîíñóëòàöèè, ó÷åáíè ìàòåðèàëè â åëåêòðîíåí âèä, êàôå-ïàóçè,
óäîñòîâåðåíèå çà ó÷àñòèå â ñåìèíàð, êíèæêàòà “Ìàëêà êíèæêà çà äåöàòà è çà äåòñêîòî â íàñ”
è êнèга на ÈÊ “Òрóä è праâо” по èçбор (ñ öåíà äî 36.00 ëâ.)

Доплащания за:
Един обяд
Една нощувка в двойна стая в õотел “Öентрал” ****
Една нощувка в самостоятелна стая в õотел “Öентрал” ****

Öена:
18.00 лв.
66.00 лв.
108.00 лв.

Âñè÷êè öåíè ñà ñ âêëþ÷åí ÄÄÑ. Â öåíàòà íà íîùóâêàòà å âêëþ÷åíà çàêóñêà, ïîëçâàíå íà äæàêóçè, ñàóíà è ïàðíà áàíÿ,
áåçæè÷åí Èíòåðíåò. Ñòðàíèöà íà õîòåë “Öåíòðàë” **** â Èíòåðíåò: www.central-hotel.com

Вие можете да заявите Вашето участие като изпратите попълнения талон-заявка на адрес:

ÍÊÖ “Ðåøåíèå” ÎÎÄ
Ñîôèÿ 1000, ïë. “Ìàêåäîíèÿ” 1, åò. 7
e-mail: reshenie@trudipravo.bg
Заявката можете да попълните и на страницата ни в Èнтернет на адрес: www.trudipravo.bg.
Плащането може да извършите в брой – на горепосочения адрес или на нашите представители в страната,
както и чрез банков превод до:

ÍÊÖ “Ðåøåíèå” ÎÎÄ
ÒÁ “ÎÁÁ” ÀÄ
Ðàçïëàùàòåëíà ñìåòêà: BG23UBBS84231010683713; BIC: UBBSBGSF
Крайният срок за заплащане на таксата за участие и получаване на талона-заявка при нас е:
Първи семинар

Втори семинар

Òрети семинар

7 февруари 2019 г.

14 февруари 2019 г.

14 март 2019 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на:

Òеëеôонè: 02/981-13-76, 02/986-27-17 è 088/845-19-64; Èнòернеò: www.trudipravo.bg

Учебна програма
Тема № 1

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за
внасяне.
	Актуални казуси, свързани с прилагането на осигурителното законодателство. Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Тема № 2
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Промените от 1 януари 2019 г. в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по неговото прилагане, свързани с разходите на държавното обществено осигуряване.
Документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане.
– Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
– Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.
Видове обезщетения от държавното обществено осигуряване. Право на:
– Парични обезщетения при временна неработоспособност, за майчинство, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете;
– Парични обезщетения за безработица.
Самоосигуряващи се лица – зачитане на осигурителен доход и осигурителен стаж.
Тема № 3
Най-важното в уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Новите моменти в трудовото законодателство. Особености на
видовете работно време, регламентирани в Кодекса на труда. Промените при сумираното изчисляване на работното време. Ред
на полагане, заплащане и отчитане на извънредния труд. Ползване, прекратяване, отлагане и погасяване на платения годишен
отпуск. Закрила при уволнение. Прекратяване на трудовия договор при придобиване право на пенсия.
Тема № 4
Преглед на актуалната съдебна практика на ВКС по Кодекса на труда. Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство.
Тема № 5
1. Промените в пенсионното законодателство, приети със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г.
2. Нова формула, по която се изчисляват пенсиите, отпуснати с начална дата от 01.01.2019 г.
3. Методика за определяне на индивидуален коефициент за пенсии, отпуснати след 31.12.2018 г. Примери.
4. Допълнително задължително пенсионно осигуряване:
– Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд
“Пенсии”.
– Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във
фонд “Пенсии”.
5. Условия за пенсиониране на лицата през 2019 г.
6. Общи правила за пенсиите.
Тема № 6
Нови стандарти в защитата на личните данни.
Прилагане на принципите и основанията за обработване на лични данни в контекста на трудово или служебно правоотношение.
Задължения на работодателите като администратори на лични данни.

График

Първи семинар
13 – 15 февруари 2019 г.

Втори семинар
20 – 22 февруари 2019 г.

Трети семинар
20 – 22 март 2019 г.

Първи ден
13.00 – 13.30 ч.

Регистрация

Регистрация

Регистрация

13.30 – 13.40 ч.

Откриване на семинара

Откриване на семинара

Откриване на семинара

13.40 – 17.00 ч.

Тема № 1 – Катя КАШЪМОВА

Тема № 1 – Катя КАШЪМОВА

Тема № 1 – Катя КАШЪМОВА

15.00 – 15.30 ч.

Кафе-пауза

Кафе-пауза

Кафе-пауза

Втори ден
09.00 – 12.30 ч.

Тема № 2 – Даниела АСЕНОВА

Тема № 2 – Теодора ДИЧЕВА

Тема № 2 – Теодора ДИЧЕВА

10.30 – 11.00 ч.

Кафе-пауза

Кафе-пауза

Кафе-пауза

12.30 – 13.30 ч.

Обяд в ресторант “Егур-Егур”

Обяд в ресторант “Егур-Егур”

Обяд в ресторант “Егур-Егур”

Тема № 3 – Елка Атанасова

Тема № 3 – Даниела АСЕНОВА

Тема № 6 – Д-р Невин ФЕТИ

Кафе-пауза

Кафе-пауза

Кафе-пауза

13.30 – 15.00 ч.
15.30 – 17.00 ч.
15.00 – 15.30 ч.

Трети ден
09.00 – 10.30 ч.

Тема № 4 – Марио ПЪРВАНОВ

Тема № 4 – Марио ПЪРВАНОВ

Тема № 4 – Марио ПЪРВАНОВ

10.30 – 11.00 ч.

Кафе-пауза

Кафе-пауза

Кафе-пауза

11.00 – 13.00 ч.

Тема № 5 – Елка Атанасова

Тема № 5 – Елка Атанасова

Тема № 5 – Елка Атанасова

