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Актуални въпроси в трудовото законодателство 

Лектор: Теодора Дичева 

Дата: 17.03.2022 г. /четвъртък/ 

Регистрация на участниците: 12:45 ч. 

Начало: 13:00 ч. продължителност 4 учебни часа 

 

1. Промените в Кодекса на труда и в Закона за административните нарушения и 

наказания от 2021 година, които дават на нарушителите законова възможност  да плати по-малка 

глоба/имуществена санкция; 

2.  Сравнение на съдържанието на  трудовия договор за работа от разстояние и на 

трудовия договор за работа в офиса на предприятието. Какви са законовите особености при 

сключване на трудов договор за работа от разстояние. Инспекцията по труда обяви, че започва 

проверки на работещите в home office. Какво трябва да очакват работодателите, че ще бъде 

проверявано, ако имат работници и служители, работещи от дома. 

3. Възможностите, които дава Кодексът на труда при разпределение на работното 

време: 

 -  ненормиран работен ден (чл. 139а, ал. 2 и 3 от КТ) и време на разположение и дежурство 

(чл. 139, ал. 5 от КТ), предимства и недостатъци на всяка от двете възможности.  

- Гъвкаво работно време (чл. 139, ал. 2 и 3 от КТ) и сравнението му със сумираното 

изчисляване на работното време (чл. 142, ал. 2 и 3 от КТ). Особености на сумираното изчисляване 

на работното време.  

- Едностранно въвеждане от работодателя на непълно работно време – чл. 138а от КТ и 

възможности за договаряне на непълно работно време (чл. 138, ал. 1 и 2 от КТ) и за договаряне 

на работа през определени дни от месеца (чл. 114 от КТ). 

4. Възможности за едностранно изменение на мястото и характера на работата от 

работодателя (чл. 120 от КТ). Възможности за възлагане на работа при условията на чл. 259 от 

КТ. Сравняване на възможността по чл. 259 от КТ с тази, която дава трудовият договор по чл. 

110 от КТ и чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ. 

5. Специална закрила на работника или служителя, по време на съществуване и при 

прекратаване на трудовото правоотношение. Коментар за действията на работодателите при 

необходимост да изпълнят задължението за трудоустрояване на работник или служител и липса 

на работни места  за трудоустроени при работодателя. 

В случай, че са внесени законопроекти или е реализирана промяна в норми от Кодекса на труда 

или подзаконовите нормативни актове към датата на обучението – същите ще бъдат коментирани 

по време на семинара. 

Водещ: Теодора Дичева е юрист. Завършила е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Автор е на многобройни книги, сборници и наръчници в областта на трудовото 

законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото 

законодателство и инспектирането на труда. От 1998 година  работи в ИА ГИТ като 

част от Правната дирекция, а от 2008 г. до август 2019 г. е директор на дирекция 

„Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА “ Главна инспекция по труда“. 

От 2019 г. е част от екипа на Омбудсмана на РБългария, като началник отдел "Социална 

политика, здравеопазване и образование".  
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