
Телефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64; Интернет: www.trudipravo.bg

Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид, кафе-паузи, 
удостоверение за участие в семинар, книжката “Правата на човека - твои права”  

и книга на ИК “Труд и право” по избор (с цена до 40.00 лв.)

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня,  

безжичен Интернет. Страница на хотел “Централ” **** в Интернет: www.central-hotel.com

360.00 лв.Цена за участие в един семинар:

Доплащания за: Цена:

Един обяд 18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел “Централ” **** 66.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел “Централ” **** 108.00 лв.

За заявяване на участие, моля, попълнете On-line заявката на страницата ни в 
Интернет на адрес www.trudipravo.bg или изпратете имейл на адрес: reshenie@trudipravo.bg.

Плащането може да извършите в брой – на горепосочения адрес или на нашите представители 
в страната, както и чрез банков превод до:

ТБ “ОББ” АД 
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 

BIC: UBBSBGSF
НКЦ “Решение” ООД

Крайният срок за заплащане на таксата за участие и получаване на заявката при нас е:

Първи семинар Втори семинар Трети семинар

10 февруари 2020 г. 17 февруари 2020 г. 16 март 2020 г.

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

Покана

НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ  
И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2020 г.

Първи семинар Втори семинар Трети семинар
12 – 14 февруари 2020 г.

София, пл. “Македония” № 1, КНСБ, ет. 2  
Конферентна зала “Европа”

19 – 21 февруари 2020 г.
София, пл. “Македония” № 1, КНСБ, ет. 2  

Конферентна зала “Европа”

18 – 20 март 2020 г.
София, пл. “Македония” № 1, КНСБ, ет. 2  

Конферентна зала “Европа”
Лектори

КАТЯ КАШЪМОВА, 
Началник отдел “Осигурителна методология”  

в Националната агенция за приходите
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, 

Директор на дирекция  
“Осигуряване и краткосрочни плащания” в НОИ

ТЕОДОРА ДИЧЕВА, 
Началник отдел “Социална политика, образование, 

здравеопазване и околна среда”  
при Омбудсмана на РБългария

МАРИО ПЪРВАНОВ, 
Съдия във Върховен касационен съд

ЕЛКА АТАНАСОВА, 
Началник отдел  

“Методология на отпускане на пенсиите в НОИ

КАТЯ КАШЪМОВА, 
Началник отдел “Осигурителна методология”  

в Националната агенция за приходите
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, 

Директор на дирекция  
“Осигуряване и краткосрочни плащания” в НОИ

ТЕОДОРА ДИЧЕВА, 
Началник отдел “Социална политика, образование, 

здравеопазване и околна среда”  
при Омбудсмана на РБългария

МАРИО ПЪРВАНОВ, 
Съдия във Върховен касационен съд

ЕЛКА АТАНАСОВА, 
Началник отдел  

“Методология на отпускане на пенсиите в НОИ

КАТЯ КАШЪМОВА,  
Началник отдел “Осигурителна методология”  

в Националната агенция за приходите
ТЕОДОРА ДИЧЕВА, 

Началник отдел “Социална политика, образование, 
здравеопазване и околна среда”  
при Омбудсмана на РБългария

НЕНКО САЛЧЕВ, 
Държавен експерт в Дирекция “Трудово право, 

обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП
МАРИО ПЪРВАНОВ, 

Съдия във Върховен касационен съд
ЕЛКА АТАНАСОВА, 

Началник отдел  
“Методология на отпускане на пенсиите в НОИ

Уважаеми госпожи и господа,
НКЦ “Решение” ООД и ИК “Труд и право”

Ви канят за участие в избран от Вас
Традиционен национален учебен семинар



У ч е б н а  п р о г р а м а
ТЕМА № 1 Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г. 
 1. Осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасяне. 
 2. Актуални въпроси и примери от осигурителната практика.
 3. 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 2020 г. Промените в Кодекса за социално осигуряване и на-

редбите по неговото прилагане, свързани с разходите на държавното обществено осигуряване.
 1. Подаване на документи в НОИ за изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане и за 

отглеждане на малко дете. 
 2. Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. 
 3. Обжалване на болничните листове от работодателите.
 4. 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.
 5. Самоосигуряващи се лица - зачитане на осигурителен доход и осигурителен стаж. 
 6. Актуални въпроси и практиката на НОИ по прилагането осигурителното законодателство.
ТЕМА № 3 Най-важното в уредбата на трудовите отношения през 2020 г. Нови моменти в трудовото законодателство.
 1. Квотите, предвидени в Закона за хората с увреждания.
 2. Видове работно време, които могат да се договорят в трудов договор.
 3. Възможности за въвеждане на работно време с променливи граници и за едностранно удължаване на работното време или въвеждане на 

непълно работно време. Процедура за установяване на ненормиран работен ден. 
 4. Начини на отчитане на работното време - подневно и сумирано.
ТЕМА № 4 Преглед на актуалната практика на ВКС по трудови спорове. Важни въпроси и казуси по прилагането на КТ от послед-

ните решения на ВКС относно някои основания за прекратяване на трудовия договор, дисциплинарната отговорност и 
имуществената отговорност на работодателя.

ТЕМА № 5 Задължително пенсионно осигуряване: 
 1. Промени в пенсионното законодателство, приети със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г. 
 2. Условия за пенсиониране на лицата през 2020 г.
 3. Нови моменти при изплащане на пенсиите.
 4. Примери от практиката.
ТЕМА № 6 1. Гъвкави форми на труд в света, Европа и България: Понятие за стандартно трудово правоотношение. Видове нестандартни 

трудови отношения. Международна регулация на трудовите отношения при наемане за определен срок. Непълно работно време. За рабо-
та от разстояние. Чрез агенции за временна работа. Регулация в България. Бъдещето на труда.

 2. Срочни трудови договори.
 3. Работно време при договори за допълнителен труд.
 4. Нормативни изисквания при работа от разстояние.

График Първи семинар
12 – 14 февруари 2020 г.

Втори семинар
19 – 21 февруари 2020 г.

Трети семинар
18 – 20 март 2020 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 – ДАНИЕЛА АСЕНОВА ТЕМА № 3 – ТЕОДОРА ДИЧЕВА

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза Кафе-пауза Кафе-пауза

12.30 – 13.30 ч. Обяд Обяд Обяд

13.30 – 15.00 ч.
ТЕМА № 3 – ТЕОДОРА ДИЧЕВА ТЕМА № 3 – ТЕОДОРА ДИЧЕВА ТЕМА № 6 – НЕНКО САЛЧЕВ

15.30 – 17.00 ч.

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза Кафе-пауза Кафе-пауза

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


