
 

 
 

 

  

 

 

 

EXPERT EVENTS и ЛЕГА КОНСУЛТИНГ организират: 

 

 

ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА: 
 

“ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ. 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 

РАБОТОДАТЕЛИТЕ" 

 
 

19 май 2023 г. 

09.30 - 12.45 ч., през платформата Zoom 
 

ЛЕКТОР: 

 

ТЕОДОРА ДИЧЕВА - юрист, с над 11 годишен опит като Директор на правната 

дирекция към ИА „Главна инспекция по труда“  

   
 

ПРОГРАМА НА ОНЛАЙН СЕМИНАРА: 

 

19 май 2023 г. - петък: 

 
 

 

09.15 – 09.30 ч. – Вход в онлайн платформата на семинара  

 
 

 

 

09.30 - 11.00 ч. - Тема 1 - СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТА ОТ 

 РАЗСТОЯНИЕ 

 
 

 

 Права и задължения на страните по трудовото правоотношение 

 Предоставяне на работно и техническо оборудване от работодателя или възможността 

за работника да използва собствено оборудване, както и произтичащите от това 

задължения за работодателя, защита на работодателя срещу злоупотреба с 

предоставеното на работника оборудване и възможност за търсене на дисциплинарна 

отговорност - основания 



 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя на 

работното място в дома на работника, както и задълженията на работника за 

спазване на здравословните и безопасни условия на труд 

 Разпределение на работното време на работещите от разстояние, отчитането на 

работното време от работника, установяване на задължението за разположение на 

работодателя 

 Контрола на Инспекцията по труда по искане на работника или по инициатива на 

контролната институция 

 

 

11.00 – 11.15 ч. - Почивка 

 

 
 

11.15 – 12.30 ч. – Тема 2 - СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА РАБОТНИЦИТЕ И 

 СЛУЖИТЕЛИТЕ

 
 

 Категории работници и служители ползващи специална закрила 

 Закрила при възникване, по време на съществуване и при прекратяване на трудовото 

правоотношение: как всяка от категориите работници и служители ползва 

специалната закрила 

 Предписанието на здравните органи за трудоустрояване на работника е задължително 

за всеки работодател, независимо от броя на работниците и наличието или липсата на 

работни места за трудоустроени - възможности и задължения за работодателите 

 Специална закрила при уволнение изискваща с разрешение от Инспекцията по 

труда: закрила на трудоустроени работници, на боледуващи от болестите, посочени в 

Наредба №5, на майки с деца до 3-годишна възраст, закрила на бременните 

работнички и тези в напреднал етап на лечение ин-витро: задължения на 

работодателите, срокове и възможности 

 

 

 

12.30 – 12.45 ч. – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ТЕМИТЕ НА ОНЛАЙН СЕМИНАРА 

 

 
 


