
 

                                                                                                                                          

П О К А Н А 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

НКЦ „Решение” ООД    и    ИК „Труд и право” 

Ви канят за участие в 

Традиционния присъствен семинар  и  уебинар  

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ И  

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – 2022 

ПРОМЕНИ, ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, КАЗУСИ,  

ПРАКТИКА НА МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС 

13 – 14 октомври 2022 г. 

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия” 

Лектори 

Д-р ТОМЧО ТОМОВ, 

Директор на Национален център за оценка на компетенциите в  

Българска стопанска камара 

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  

Национален осигурителен институт 

ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА,  

Експерт по социално осигуряван 

Семинарът ще бъде излъчван в реално време в Zoom 

Вие можете да изберете един от следните варианти за участие: 

1. Присъствен семинар 

2. Уебинар по интернет в Zoom 
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ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА 

13 октомври 2022 г. (четвъртък) 

09.30 – 09.35 ч.   Откриване 

09.35 – 13.00 ч.   Тема № 1: 

Ефективни техники за мотивация и ангажиране на 

персонала.  

Поколенчески различия и насърчаване на трудовото 

представяне. 

• Съвременно разбиране за мотивацията и мотивационните 

фактори в работата. 

• Техники за отключване на мотивацията и човешкия потенциал 

в трудовата дейност. 

• Управление на трудовото представяне и подходи за 

приобщаване и насърчаване на ангажираността към 

организацията. 

• Управление на поколенческите различия и подходи в 

мотивацията на работното място. 

Лекция            4 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор          Д-р Томчо Томов 

11.00 – 11.30 ч.  Кафе-пауза / почивка 

13.00 – 14.00 ч.  Обедна почивка 

14.00 – 17.30 ч.  Тема № 2: 

Актуални въпроси на трудовите отношения за 2022 г. 

1. Промените в Кодекса на труда, в сила от 01.08.2022 г.  

1.1. Нови възможности и задължения на работодателите при 

сключване на трудов договор: Задължения за уведомяване, 

възможности за договаряне на срок на изпитване при срочни 

трудови договори, възможности за договаряне на забрана за 

работа по втори трудов договор. Задължения на работодателя за 

поддържане и повишаване квалификацията на работника или 

служителя. 

1.2. Нови права на работниците и служителите и задължения за 

работодателите: право на работника да поиска преминаване на 

пълен работен ден и на безсрочен трудов договор. Право на 

платен родителски отпуск на бащата. Право на завръщащите се 

на работа след отпуск, право на родителите на деца до 12 

годишна възраст, върнати от детско заведение, на болнични 

поради карантина на заведението или детето и др. 

2. Трудов договор за работа от дома: препоръки, практически 

съвети и идеи при сключването по време на извънредна 

епидемична обстановка и извън нея. 

3. Специална закрила на работниците и служителите при 

прекратяване на трудовото правоотношение.  
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3.1. Задълженията на работодателя, свързани с правата на 

трудоустроените работници и служители по време на 

съществуване на трудовото правоотношение.  

3.2. Правото на закрила при прекратяване на трудовото 

правоотношение на работник, ползващ специална закрила и 

задълженията на работодателя в тази връзка. 

3.3. Право на специална закрила при уволнение на бременни 

работнички и тези, в напреднал етап на лечение ин-витро.  

4. Преглед на административните услуги за работодателите и 

бизнеса, предоставяни от ИА „Главна инспекция по труда“, 

както и възможностите, които дават Кодекса на труда и 

Законът за административните нарушения и наказания за 

заплащане на по-малък размер на глобите и имуществените 

санкции. 

Лекция            4 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор           Теодора Дичева 

15.30 – 16.00 ч.   Кафе-пауза / почивка 

14 октомври 2022 г. (петък) 

09.30 – 11.00 ч.   Тема № 3: 

Преглед на практиката на ВКС от 2022 г. относно 

основанията за уволнение по чл. 328 КТ, подбора по чл. 329 

КТ и дисциплинарната отговорност по КТ. 

Лекция            2 учебни часа 

Дискусия     1 учебен час 

Лектор          Марио Първанов 

11.00 – 11.30 ч.  Кафе-пауза / почивка 

11.30 – 13.00 ч.  Тема № 4: 

Задължително пенсионно осигуряване 2022 г. 

1. Нови моменти през 2022 г. 

2. Срокове за изплащане на инвалидните пенсии, произтичащи от 

Ковид пандемията. 

3. Нова методика за преизчисляване на пенсиите, в сила от 1 

октомври 2022 г. 

Лекция            2 учебни часа 

Дискусия     1 учебен час 

Лектор          Елка Атанасова 

13.00 – 14.00 ч.  Обедна почивка 

14.00 – 17.30 ч.  Тема № 5: 

Социално и здравно осигуряване - 2022. Промени, практика, 

практически въпроси и казуси. 



1. Изплащане на обезщетение от ДОО при ползване на новия 

отпуск за отглеждане на дете от бащата /в сила от 1 август 2022 

г./ Подаване на декларация обр. № 1.  

2. Нов отпуск за гледане на здраво дете поставено под карантина. 

Изплащане на обезщетение от фонд „Общо заболяване и 

майчинство“ при ползване на отпуска. Подаване на декларация 

обр. № 1. 

3. Промени при предоставянето на ваучери за храна в сила от 

1.01.2022 г. Указание № 928-1/10.05.2022 г. на министъра на 

финансите. 

4. Осигуряване на чуждестранни граждани от трети страни, наети 

от български работодатели. Особености в социалното и здравното 

осигуряване на украинските бежанци. 

Лекция            4 учебни часа 

Дискусия      1 учебен час 

Лектор           Зорница Димитрова 

15.30 – 16.00 ч.   Кафе-пауза / почивка 

17.30 ч.    Закриване на семинара и уебинара 

Цена за участие в присъствения семинар: 360.00 лв. с ДДС 

Цената включва: лекции, консултации, кафе-паузи, учебни пособия, учебни материали 

в електронен вид, книжката „Вечни истини“ и удостоверение за участие в семинар. 

Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС 

Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид и 

удостоверение за участие в уебинар. 

Доплащания за: Цена с ДДС: 

Книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“ или 

„Социално осигуряване – 2022“ 

 

 

35.00 лв. 

Два обяда 40.00 лв. 

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

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

В цената на нощувката е включена закуска, ползване на сауна и парна баня. 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Заявка за участие можете да попълните тук. 

Крайният срок за заявяване на участие и заплащане на семинара/уебинара е  

11 октомври 2022 г. 

 

http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/4157-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-choveshki-resursi-trudovi-otnosheniya-i-sotzialno-osiguryavane-2022
http://trudipravo.bg/nkc-reshenie/zayavki-za-seminari/4157-zayavka-za-uchastie-v-seminar-uebinar-po-choveshki-resursi-trudovi-otnosheniya-i-sotzialno-osiguryavane-2022


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 предварително на 

нашия имейл: reshenie@trudipravo.bg. 

Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на:  

02/981-13-76, 088/845-19-64, 088/500-00-08 и www.trudipravo.bg. 

 

 

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us). 

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 или 

слушалки). Стабилна интернет връзка. 
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