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Трудови правоотношения след извънредното
положение - онлайн семинар 15.05

През последните месеци настъпи промяна в
обичайния живот на всички ни.  В кризата от Covid-
19 всичко е поставено на изпитание - нашите
приоритети, знания и възможности! 
 

 

Включи се в нашия онлайн семинар, за да
обсъдим заедно:

Трудови правоотношения след извънредното положение

Лектори:

Теодора Дичева  – началник на отдел "Социална политика, образование и
здравеопазване" към Омбудсмана на Република България, работила е повече от 10
години като директор на правната дирекция в ИА " Главна инспекция по труда"

Николай Стоянов –  Главен юрисконсулт на "Инспекция по труда"

 
Основни акценти:

Първа част

1. Кои разпоредби продължават да се прилагат и кои спират след отмяната на
извънредното положение ?
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2. Кои норми от действащото трудово законодателство могат да заменят отменените
текстове от Закона за извънредното положение във връзка с управлението на човешките
ресурси?
3. За какво трябва да внимаваме когато се сключва допълнителен трудов договор – чл. 110,
111, 114 от КТ. Втори трудов договор по време на неплатен отпуск
4. Възможности и ред за намаляване на трудовото възнаграждение.
5. Платен и неплатен отпуск при непълно работно време – как се смята?

Втора част

Кои са "подводните камъни" при уволнения съгл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от КТ.    

1. Характеристика на прекратителните основания по чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 КТ.
2. Особености при извършване на подбор по чл. 328, ал. 1, т 2, т. 3 и 4 КТ. Как да преценим,
кои работници да включим в подбора и какви критерии да заложим. Процедура на
извършване на подбора - какви документи са нужни да бъдат изготвени, за целите на
доказването в съдебни процес.
3. Закрила при уволнение. Какви действия следва да предприеме работодателят, за да
преодолее закрилата, с която се ползва работника.
4. Как се връчва заповед за прекратяване на трудовия договор.

 

Място и дата на провеждане:
онлайн - среща в ZOOM, 15 май  2020 г., петък
Започваме в 13:00 часа

 

Продължителност: 13:00 до 17:00

 

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 79 лв.

За абонати на ZnamKak.com или участници в други наши семинари - 10% Търговска
отстъпка

 

 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни

на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

Тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова
 

https://znamkak.com/
https://accountingnews.bg/reservation.php?id=742
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ЗАЯВИ УЧАСТИЕ

Никой не може да предвиди какъв ще е резултатът от тази безпрецедентна ситуация с
Covid-19! Но можем да изберем как да живеем в момента - с вяра или страх, в търсене
на решения или самосъжаление. 

Защото човек може толкова, колкото знае!

Заяви участие за семинара тук

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното
професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или
консултация
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