
Организатор: Microinvest, Ком Софт ЕООД и Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" 

Дата: 10.12.2015 г. (четвъртък) 
Начало: 

 Студетски форум: 9:00 ч. 

 Бизнес семинар: 10:30 ч. 
Място: гр. Пловдив, Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", Конферентна зала „Компас“ 

Microinvest и Ком Софт ЕООД с подкрепата на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" имат удоволствието да Ви 
поканят на първото по рода си събитие, съчетаващо демонстрация на тенденциите в счетоводните софтуерни системи и 
тяхното практическо приложение с представяне с дискусия по актуални теми за предвидените промени в НПОПДОО за 
2016 г. с гост-лектор. Събитието е от две части, като първата е тематично насочена към ученическата и студентска 
аудитория, а втората е със специално подбрани теми и презентации за бизнес участниците. Гост-лектор ще бъде Розалия 
Джинева, директор на Териториалното поделение на НОИ – Пловдив, която ще коментира основните изменение, 
предвидени в НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ за 
2016 г. 

Участието е безплатно с предварителна регистрация на: 
http://modules.microinvest.net/bg/seminars/seminar_info.php?sid=387  

Очакваме Ви! 

Програма на събитието: 

9:00 – 10:00 Студентски форум 

 Предимства на учебната програма на Катедра Финанси на Факултет за Икономически и Социални Науки към 
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски". 

 Приложение на автоматизираните информационни системи в практическото обучение на студенти в областта 
на счетоводството. 

 Възможности за кариерно развитие. 
Лектори: 
Ясен Петков, Катедра Финанси на Факултет за Икономически и Социални Науки 
Милена Георгиева, управител Ком Софт ЕООД 

 
ВАЖНО! Всеки желаещ може да донесе разпечатано CV, което ще бъде преодставено на действащи компании в 
областта на счетоводството и ИТ технологиите с възможност за покана за стаж или постоянна работа. 

 

10:00 – 10:30 Дискусия и свободно време 

10:30 – 11:30 Демонстрация и дискусия 

 Счетоводен софтуер Microinvest Делта Pro - новости и развитие 

 Приложение на предвидените нормативни изменения за 2016 г. 

 Подходи за оптимизация на дейността и постигане на оптимални резултати при работа със счетоводен софтуер. 

 Решаване на практически казуси. 
Лектори: 
Иван Чолаков, ръководител консултантски отдел „Счетоводни системи“ , Microinvest  
Виктор Павлов, управител Microinvest 
Милена Георгиева, управител Ком Софт ЕООД 

 
 
11:30 – 12:30 Лекционен панел 

 Коментари по новата НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО 
ОСИГУРЯВАНЕ (НПОПДОО) - промени, които касаят осигурителите и осигурените лица за 2016 г. 
Лектор: 



Розалия Джинева, директор на Териториалното поделение на НОИ – Пловдив  
 
12:30 – 12:45 Семинарна пауза 
 
 
12:45 – 13:30 Демонстрация и дискусия 
  

 ТРЗ софтуер Microinvest ТРЗ и ЛС Pro - новости и развитие. 

 Приложение на предвидените нормативни изменения за 2016 г. 

 Подходи за по-добра обработка и контрол на данни за персонала в дадена фирма.  

 Решаване на практически казуси. 
Лектори: 
Иван Чолаков, ръководител консултантски отдел „Счетоводни системи“ , Microinvest  
Виктор Павлов, управител Microinvest 
Милена Георгиева, управител Ком Софт ЕООД 

   
13:30 – 14:00 Демонстрация и дискусия 

 Използване на облачните услуги за архивиране на счетоводна информация. 

 Същност и предимства на облачното архивиране. 

 Технология, развитие и възможности.  
 

14:00 Дискусия 

 

За повече информация: 

Тел.: 032/63 02 89; 0889/001280 
E-mail: comsoft2@mail.bg; marketing@microinvest.net 
Web: www.microinvest.net 

 

http://www.microinvest.net/

