
НКЦ РЕШЕНИЕ ООД    и     ИК ТРУД И ПРАВО  

Ви канят на 

Учебен уебинар в Zoom  

ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ  
В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

28 - 29 април 2020 г. 

Лектори 

Доц. д-р АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ,  

Съдружник и Директор на Дирекция „Трудово право и миграция“ в 
АД „Камбуров и съдружници“ 

ДИМИТЪР БОЙЧЕВ,  
Експерт, автор, лектор и преподавател в областта на задължителните вноски и 

координацията на системите за социална сигурност 

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА 

28 април 2020 г. 

Лектор: Доц. д-р Андрей Александров 

09.30 – 09.35 ч.   Откриване на уебинара 

09.35 – 11.30 ч.   Тема № 1: 

Актуални въпроси на трудовите отношения в условията на извънредно положение: 

- Промените в уредбата на трудовите отношения, произтичащи от извънредното 
положение. Преглед на новите разпоредби в трудовото законодателство. 

- Работа в помещения на работодателя и работа от разстояние. 

- Работно време, почивки и отпуски. Въвеждане на непълно работно време от работодателя 
при извънредно положение. Ползване на платен и неплатен отпуск без съгласието на 
работника или служителя. 

- Трудови възнаграждения. 

- Прекратяване на трудови правоотношения в условията на извънредно положение. 

- Неявяване на работа поради поставяне под карантина. Правно значение на доброволната 
карантина/самоизолация. Представлява ли пандемията бедствие (непреодолима 
сила/форсмажор) по смисъла на ЗМДВИП? 

- Практически въпроси. 

11.30 – 11.45 ч.  Почивка 

11.45 – 12.15 ч.  Отговори на въпроси 



29 април 2020 г. 

Лектор: Димитър Бойчев 

09.30 – 11.30 ч.   Тема № 2: 

Задължителни осигурителни вноски в условията на извънредно положение: 
1. Работници и служители. 
- Осигуровки при преустановяване на работа по новия чл. 120в от КТ поради обявеното 
извънредно положение; 
- Осигуровки при отпуск във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за извънредното положение; 
- Осигуровки при отпуск във връзка с новия чл. 173а, ал. 2 от КТ; 
- Минимални осигурителни прагове при едностранно установено от работодателя непълно 
работно време по новия чл. 138а, ал. 2 от КТ за периода на обявено извънредно положение; 
- Осигуровки върху обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение; 
- Други. 

2. Самоосигуряващи се лица. 
- Задължение за осигуровки във връзка с преустановяване функционирането на търговски 
обекти и дейности; 
- Промяна в срока за извършване на годишното изравняване на осигурителния доход и за 
внасяне на окончателните осигурителни вноски; 
- Промени в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. по отношение срока за подаване на 
декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски за предходната година; 
- Други. 

3. Приложимо осигурително законодателство в ЕС при временни промени в модела 
на трудова активност, породени от мерките за ограничаване на COVID-19. 
- Лица, които работят само в една държава-членка, но живеят в друга държава-членка; 
- Лица, които са заети в различни държави-членки; 
- Командировани в друга държава-членка заети/самостоятелно заети лица; 
- Други. 

11.30 – 11.45 ч.  Почивка 

11.45 – 12.15 ч.  Отговори на въпроси 

Цена за участие в уебинара: 150.00 лв. с ДДС 
Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).  

Важно! Необходимо е предварително да инсталирате Zoom на Вашето устройство от 
https://zoom.us/download. 

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на 
посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и 
допълнителна информация за уебинара. 

Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство. 

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или 
мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). 
Стабилна интернет връзка. 



За заявяване на участие, кликнете тук. 
Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 27 април 2020 г. 

Плащането може да извършите с банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 

BIC: UBBSBGSF, 
НКЦ „Решение” ООД 

 

Всеки участник може да изпрати въпросите си към лекторите на уебинара 
предварително на нашия имейл: reshenie@trudipravo.bg не по-късно от 24 април.  

Организаторите не поемат ангажимент, че лекторите ще могат да отговорят на всички 
въпроси, зададени от участниците. 

Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на:  

088/845-19-64, 088/500-00-08 и www.trudipravo.bg.  

 

Полезна информация: 
1. Какво е уебинар? 

Уебинарът е онлайн семинар, който се провежда по интернет чрез софтуер за 
видеоконференция. 

2. Какви са предимствата на уебинара? 

- Участие от офиса или дома директно от мобилно устройство, свързано с интернет – 
компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. 

- Включване чрез активиране на линк и въвеждане на потребителско име и парола или код 
за достъп. 

- Оптимизиране на разходите за логистика, придвижване, време и др. 

3. Какви възможности предоставя уебинара на лекторите и участниците? 

- Лекторите разполагат с всички възможности за презентиране на своите материали - набор 
от инструменти за посочване, насочване на вниманието, интерактивна дъска с възможност 

за писане, споделяне на файлове, презентации и екрани. 
- Участниците могат да слушат, виждат, коментират и контактуват с лектора/лекторите 
посредством система за задаване на въпроси (Q & A) или система за споделяне (Chat). 

- Участниците могат да попълнят анкета на края на уебинара. 
- Уебинарът може да бъде записан и в последствие да бъде достъпен чрез линк. 


