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Промените в трудовото законодателство в сила от 

01.08.2022г. Трудови договори. СИРВ. 
 

Лектор: Теодора Дичева 

 
Дата: 20.09.2022 г. /вторник/ 

Вход платформа: 08:50 – 09:00 ч. 

Онлайн обучение: 4 учебни часа. 

Почивка: 15 мин. 

 

Програма: 
 

1. Преглед на 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. Новото в 

правната уредба на задълженията на работодателя за поддържане и повишаване квалификацията на 

работника или служителя 

1.2. Нови права на работниците и служителите и задължения за работодателите, след промените 

в трудовото законодателство: 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.   Преглед на видовете трудови договори и важните елементи на трудовите договори. 

Особености и законови предпоставки при сключване на срочни трудови договори.  

 3. Преглед на законовите изисквания за въвеждане сумирано изчисляване на работното време: 

въвеждане н предприятието на сумирано отчитане на работното време, нормиране на работното 

време и изготвяне на графиците за работа за периода на отчитане, отчитане на работното време и 

извънредния труд. Заплащане на извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време - 

особености.  

4.  Специална закрила при уволнение на работници и служители: трудоустроени лица и бременни 

работнички и служителки. Задължения на работодателите във връзка с ползваната от работниците 

специална закрила. 

5. Законови възможности за работодателите за сключване на споразумение в 

административното производство и заплащане на по-малък размер на глобата или 

имуществената санкция.   
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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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