
ВТОРНИК 12.05.2015 г.
Обяд	 	 	 	 	 	 	 	 	 														14:15	–	15:00
Регистрация на участниците и попълване на въпросник за предварителна самооценка	

Посредническа	 дейност	 по	 наемане	 на	 работа	 и	 дейността	 на	 предприятия,	 осигуряващи	 временна	 работа	 –	
същност	и	понятие,	прилики,	разлики,	нормативни	уредби
Презентация, въпроси и отговори                    15:00	–	16:30

Кафе	-	пауза	 	 	 	 	 	 	 	 														16:30	–	16:45

Посредническа	дейност	–	условия	и	ред	за	извършване	на	посредническата	дейност	в	България	и	чужбина
Презентация, въпроси и отговори                    16:45	–	18:15

Обобщение	на	работата	от	деня	 	 	 	 	 	 														18:15	–	18:30

ЦЕНТЪР	ЗА	РАЗВИТИЕ	НА	ЧОВЕШКИТЕ	РЕСУРСИ	И	РЕГИОНАЛНИ	ИНИЦИАТИВИ

София Паунова
организатор на обучението

e-mail: sofia_paunova@chrdri.net
тел.: 0882826689

Обучението	се	осъществява	в	рамките	на	Споразумение	между	Международния	обучителен	център	на	МОТ	
и	ЦРЧРРИ

СРЯДА	13.05.2015	г.
Регистрационен	 режим	 за	 извършване	 на	
посредническа	дейност.	Отказване	и	прекратяване	на	
посредническата	 дейност.	Методи	на	инспектиране	 в	
този	период
Презентация, дискусия  10:00	–	11:30

Кафе	-	пауза	 	 	 11:30	–	11:45

Преотстъпване	 правото	 на	 посредническа	 дейност	 –	
разглеждане	 на	 конкретни	 казуси	 в	 инспекционната	
дейност
Презентация, разглеждане на казуси от инспекционната 
практика    11:45	–	13:15

Обяд	 	 	 	 13:15	–	14:00
 
Извършване	на	посредническа	дейност	–	удостоверение	
за	 регистрация,	 реклама/обяви.	 Посредническа	
дейност	 в	 чужбина	 –	 особености.	 Промени	 в	
законодателството	–	нови	моменти
Презентация,въпроси и отговори  14:00	–	15:30 

Кафе	-	пауза	 	 	 15:30	–	15:45

Отграничение	 на	 посредническа	 дейност	 от	 участие	
в	 младежки	 и	 студентски	 програми.	 Описание	 на	
инспекторска	практика
Презентация, разглеждане казуси от инспекторска 
практика    15:45	–	17:15

Обобщение	на	работата	от	деня	 17:15	–	17:30

Инспектиране	дейността	на	
предприятията,	осигуряващи	
временна	работа	и	предприятия	–	
ползватели.	Предизвикателства	пред	
контролната	дейност	на	инспекторите	
по	труда	при	новите	форми	на	заетост
семинар, 12 - 15 май 2015 г.
форма на обучение: присъствена

www.chrdri.net

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

LLOSH-FF-18-15

ЧЕТВЪРТЪК	14.05.2015	г.
Предприятие,	 осигуряващо	 временна	 работа	 (ПОВР)	
–	 понятие,	 нормативна	 уредба.	 Генезис	 на	 идеята	 за	
възникване	 на	 новата	 правна	 фигура.	 Директива	
2008/104/ЕО
Презентация   10:00	–	11:30

Кафе	-	пауза	 	 	 11:30	–	11:45

Предприятия	–	ползватели	(ПП)	-	нормативна	уредба.	
Специфични	изисквания
Презентация, въпроси и отговори 11:45	–	13:15

Обяд	 	 	 	 13:15	–	14:00

Регистрация	 на	 ПОВР,	 изисквания	 за	 наемане	 на	
работа,	 ограничения	 при	 сключването	 на	 трудовия	
договор	между	ПОВР	и	работника/служителя
Презентация, дискусия върху примери от практиката 
    14:00	–	15:30

Кафе	-	пауза	 	 	 15:30	–	15:45

Ограничения	 за	 изпращане	 на	 работник/служител	 в	
предприятието	 ползвател.	 Регистрация	 на	 трудовия	
договор	 в	 НАП.	 Акт	 за	 изпращане;	 Допълнителни	
изисквания	за	изпращане	на	работа	в	рамките	на	ЕС;	
Задължения	на	ПОВР;	Задължения	на	ПП
Презентация, дискусия  15:45	–	17:15

Обобщение	на	работата	от	деня	 17:15	–	17:30

ПЕТЪК 15.05.2015 г.
Договор	между	ПОВР	и	ПП;	Нарушения	и	административнонаказателна	отговорност
Презетнация, дискусия	 	 	 	 	 	 	 														10:00	–	11:30

Кафе	-	пауза	 	 	 	 	 	 	 	 														11:30	–	11:45

Проблеми,	пречки	и	специфики	при	прилагането	на	Методиката	за	провеждането	на	контрол	над	дейността	на	
предприятия,	осигуряващи	временна	работа	и	предприятия	-	ползватели,	работа	по	казуси	от	практиката
Решаване на казуси                      11:45	–	13:00

Обобщение	на	работата	от	деня.	Оценка	и	закриване	на	семинара	 	 	 														13:00	-	13:15
Обяд	и	отпътуване	 	 	 	 	 	 	 	 														13:15	–	14:00

За допълнителна информация:



 ОБОСНОВКА 

 Съвременното общество 
създаде условия за възникването 
на нови форми на заетост. 
Възможността полагането/
престирането на труд/а да се 
осъществява в помещения на друго 
лице, различно от работодателя, 
отдаването на работна сила под наем, 
видоизменението на задълженията 
на работник и работодател доведе 
до възникването и правното 
формулиране на тези нови форми 
на трудова ангажираност. Поради 
нарастване интереса от регистрация 
на юридически лица - предприятия, 
които осигуряват временна 
заетост, възниква необходимост от 
превантивен контрол с цел ранно 
диагностициране на проблеми, 
свързани с този вид дейност, 
както и на осъществяване на 
регулярна последваща такава. 
 Необходимостта от 
непрекъсната съгласувателна 
дейност и инспекторски практики 
налагат разработването на методика 
за провеждането на контрол 
над дейността на предприятия, 
осигуряващи временна работа и 
предприятия - ползватели, както и на 
редица обучения във връзка с темата.

 ОЧАКВАНИ	РЕЗУЛТАТИ

 В резултат на курса, 
участниците:
 
• ще придобият знания относно 
формите на инспектиране на 
предприятия, осигуряващи временна 
работа и посреднически фирми;

• ще могат да изготвят критерии 
за разграничаване между различните 
форми на дейност за заетост на 
българския пазар;

• ще могат да осъщесвяват 
ефективен контрол над дейността на 
предприятия, осигуряващи временна 
работа и предприятия – ползватели.

 На успешно завършилите 
семинара ще бъде издаден 
сертификат.

 ЦЕЛИ	НА	ОБУЧЕНИЕТО

• Запознаване на участниците 
с новите форми на заетост и техните 
особености;

• Придобиване на знания за 
спецификите при инспектиране 

 ПРОФИЛ	НА	УЧАСТНИЦИТЕ

 Инспектори на ИА „ГИТ“, 
Дирекция  „Международна трудова 
миграция“, които осъществяват 
методическо ръководство на 
дирекциите „Инспекция по труда” 
при упражняване на специализирания 
контрол по спазване на Закона за 
насърчаване на заетоста, на другите 
нормативни актове в областта на 
заетостта, както и на трудовото 
законодателство във връзка с 
предприятията, които осигуряват 
временна работа и предприятията 
– ползватели, в т.ч. предоставянето 
на тези услуги на територията на 
страната, както и в други държави. 
 Целевата група включва 
и инспекторите от ДИТ, които се 
занимават с дейността, описана по-
горе.

СЪДЪРЖАНИЕ	НA	 	 	
										ОБУЧЕНИЕТО

 Програмата ще запознае 
участниците с практически аспекти 
и специфики по инспектиране на 
посредническа дейност по наемане на 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „ИНСПЕКТИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОСИГУРЯВАЩИ ВРЕМЕННА РАБОТА И ПРЕДПРИЯТИЯ – ПОЛЗВАТЕЛИ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ПО ТРУДА ПРИ НОВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ”

 МЕТОДИКА	НА	 	 	
											ПРЕПОДАВАНЕТО

 Програмата предлага баланс 
между теоретична информация, 
онагледена с Power Point 
презентации и практическа работа, 
включваща дискусии, решаване 
на казуси, споделяне на опит от 

 ЛЕКТОРИ

 Лектори на обучението 
ще бъдат г-жа Деница Николова 
– инспектор, Дирекция 
«Международна трудова миграция» 
и Гергана Петкова – гл. инспектор от 
същата дирекция на ИА ГИТ, които 
имат опит в областта на интегрирания 
подход на инспекционна дейност 
на предприятия, осигуряващи 
временна работа, предприятия – 
ползватели и посреднически фирми. 

практики на инспектиране и личен 
професионален опит на участниците.

www.chrdri.net

дейността на предприятия, 
осигуряващи временна работа и 
предприятия-ползватели, както и за 
отграничаване на предприятията, 
осигуряващи временна работа от тези, 
реализиращи посредническа дейност, 
младежки и студентски програми;

• Развиване на умения 
за инспектиране дейността на 
предприятия, осигуряващи временна 
работа и предприятия-ползватели.

работа и дейността на предприятия, 
осигуряващи временна работа. Ще 
се направи аналог между условията и 
реда за извършване на посредническа 
дейност в България и чужбина. Ще се 
представят методите на инспектиране 
в периода на регистрационен режим 
за извършване на посредническа 
дейност и в периода на отказване и 
прекратяване на посредническата 
дейност. Чрез отработването на 
различни практически задачи ще бъдат 
изяснени казуси при преотстъпване 
на правото на посредническа дейност. 
 Един от акцентите в 
съдържанието на обучението е 
отграничаването на посредническата 
дейност от участието в младежки 
и студентски програми и какво 
включва инспекторската практика  
в тези случаи. Участниците ще се 
запознаят с редица административни 
документи и прилагането на 
а д м и н и с т р ат и в н о н а к а з ат е л н а 
отговорност при различните 
видове нарушения.
 Четиридневният семинар ще 
бъде закрит с дискусия по проблеми 
и специфики при прилагане на 
Методиката за инспектиране на 
предприятия, които осигуряват 
временна работа и предприятия –
ползватели.


