СОФИЯ 1330 п.к.26
тел./факс (02) 92 002 92
ВАРНА (052) 911 855
ПЛОВДИВ (032) 512 960
E-mail: consult@intelsoft.bg

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

ПРОГРАМА
Семинар: Новости в трудовото законодателство през 2021 г.
от 9:00 ч. до 14:00 ч.
9:00 часа – Откриване
9:05 – 11:00
І част. Промени в Кодекса на труда от декември 2020 г. Промени в Наредбата за работното време,
почивките и отпуските, Наредба за структурата и организацията на работната заплата и други
нормативни актове.
II част. Промените в трудовото законодателство, приложими при въведено извънредно положение и
извънредна епидемична обстановка. Трудов договор за работа от разстояние (home office).
(Възлагане на работа от дома. Обявяване на престой при преустановяване на работата и въвеждане на
непълно работно време при епидемична обстановка. Изисквания към работодателите във връзк с
възлагането на работа от разстояние и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд)
11:00 – 11:15 – Въпроси и отговори по темите
11:15 – 11:30 – Почивка
11:30 – 13:30
III част. Възможности за ползване на вътрешно заместване по чл.259 от КТ.
(Един законов начин за преразпределяне на човешкия ресурс в предприятието за заместване на отсъстващ
служител, без полагане на ивънреден труд. Форми на вътрешно заместване, документиране, ограничения за
прилагане и заплащане)
IV част. Административни и електронни услуги, предоставяни от ИА ГИТ, в помощ на работодателите и
длъжностните лица.
13:30 – 13:45 – Въпроси и отговори по темите
13:45 – 14:00 - Актуални функционалности в програмния продукт TERES и закриване на семинара.
Семинарът ще се проведе само в интернет среда (онлайн) посредством платформата
GoToWebinar.
Такса за участие: 79.00 лв. без включен ДДС.
Към посочената цена се добавя ДДС. Фактура ще Ви бъде издадена в законно установения срок
след извършване на плащането.
Плащането извършете по нашата банкова сметка.
BG70 UNCR 9660 1005 5500 17 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
„Интелсофт-Григоров, Кънев и сие“ СД
Основание за плащане: Такса семинар 16.02.2021 г.
Линк за регистрация в платформата за провеждане на семинара (GoToWebinar) ще получите до
09.02.2021 г. на заявения от Вас e-mail адрес в попълнената от Вас заявка за участие.
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Технически изисквания за участие в семинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или
мобилен телефон. За участие в дискусиите ще е необходим и работещ микрофон на съответното
устройство. За успешното участие в семинара е необходима и стабилна интернет връзка.
Ако прецените, че темите в този семинар, ще бъдат полезни на ваши близки и познати, моля
препратете този имейл към тях или ни изпратете техни координати.
Ако в процеса на онлайн семинара при вас възникне технически проблем не се безпокойте, ще
Ви предоставим персонална възможност да гледате запис на лекциите.
За тези от Вас, които до този момент не са участвали в събития през интернет, в периода от 09
до 15 февруари 2021 ще имат възможност да се свържат с наш специалист за да тестват техническото
си средство за участие. Контактна информация за тестването ще получите след регистрацията си.
Лице за контакт: Боряна Йорданова - тел. 02/92 002 92
Последвайте ни и във фейсбук страницата на СД „Интелсофт“ https://www.facebook.com/payrollintelsoft/
С уважение,
Екипът на Интелсофт
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