
ЕТ „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ” 

1303, София бул. „Христо Ботев” №77 А 

Моб. тел.: 0888 705 325 

e-mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com 

 
Уважаеми дами и господа, колеги и приятели, 

за Вас организираме квалификационно-консултантски семинар 

на тема: 

ИЗВОДИ И ПОУКИ ОТ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г. КОИТО ДА НИ ПРЕДПАЗЯТ 

ОТ НЕВОЛНИ ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ И САНКЦИИ  

В БЪДЕЩАТА НИ РАБОТА 

19-22 юни 2019 г., х-л „Ирис”***, Св. Влас. 

На първа линия на плажа! 

 

 УКАЗАНИЯ И КОМЕНТАР ПО  

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ МСС КЪМ НСС 

 

 ТИПИЧНИ ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ ПРИ  

СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА  

В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

Ще бъдат разгледани следните въпроси: 
- Отчитане и представяне на собствения капитал; 

- Отчитане и представяне на дълготрайните активи; 

- Отчитане и представяне на материалните запаси; 

- Отчитане и представяне на вземанията, в т. ч и от свързани лица; 

- Отчитане и представяне на паричните средства; 

- Отчитане и представяне на задълженията, в т. ч. към финансови институции; 

- Отчитане и представяне на финансирането; 

- Относно цялостно представяне на ГФО; 

- Относно подлежащите на одит ГФО и отношенията с одиторите; 

- Относно опитите за измами чрез умишлени действия . 

- Други. 

Лектор-консултант: проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, преподавател, автор на  

десетки специализирани  издания 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА,НАРУШИЛИ ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Ще бъдат разгледани следните въпроси и казуси: 
-. Въпроси и казуси, свързани със санкциите и глобите, които се налагат при нарушаване на трудовото и осигури-

телното законодателство по Наказателния кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, Закона 

за здравното осигуряване и други нормативни актове. 

- Задълженията на ръководителите и отговорните длъжностни лица за спазване на нормативните актове, свързани 

с трудовото и осигурителното законодателство. 

- Правата на осигурените лица. 

Лектор-консултант: Аспасия Петкова – дългогодишен контролен орган, ревизор, работила в област-

та на контрола като Директор в ЦУ на НОИ на Дирекция „Осигурителни вноски 

и контрол“, в МТСП и в ЦУ на НАП като зам. директор на дирекция „Данъчно-

осигурителен контрол“ 



 

ПРОГРАМА
 

19 юни 2109 г. 

След 12:00 – Настаняване 

13:00 – 14:00 – Обяд 

14:00 – 17:00 – Занятия с Аспасия Петкова 

15:00 – 15:30 – Кафе-пауза 

20:00 – Вечеря 

20 юни 2019 г. 

09:00 – 12:00 – Дискусии, казуси, въпроси и 

индивидуални консултации 

с Аспасия Петкова 

10:30 – 11:00 – Кафе-пауза 

12:00 – 14:00 – Обяд 

14:00 – 17:00 – Занятия с  

                           проф. д-р Христина Колева 
 

 

15:00 – 15:30 – Кафе-пауза 

20:00 – Вечеря 

21 юни 2019 г. 

09:00 – 12:00 – Занятия  

                          с проф. д-р Христина Колева 

10:30 – 11:00 – Кафе-пауз 

12:00 – 14:30 – Обяд 

14:00 – 17:00 –Индивидуални консултации 

                         с проф. д-р Христина Колева 

15:00 – 15:30 – Кафе-пауза 

20:00 – Вечеря  

22 юни 2019 г. 

Закуска и освобождаване на стаите  

до 14:00

 !ВАЖНО! Заявки за участие се приемат до запълване на ограничения брой  
резервирани и капарирани стаи в хотела. Побързайте! 

 За Вас: Рейс от автогара Слънчев Бряг за Свети Влас. Слиза се на 

спирка Медицински център. Х-л „Ирис“ е на брега, на плажа. 

 По време на обучението ще получите сертификат  
за професионално усъвършенстване. 

 За всеки Ваш колега, приятел, познат, който запишете и участва в 

нашия семинар, Вие ще получите 30 лв.! 
 

 

 

 

 

 

Заплаща се на ЕТ „Персонал Консулт – Г. Попов“ 

Банкова сметка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, пл. „Св. Неделя” 7,  

SWIFT BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG22 UNCR 7630 1077 9967 34 
 

ПОЛУЧАВАТЕ ФАКТУРА, КОЯТО Е ПРИСЪЩ РАЗХОД ЗА ВАШАТА КОМПАНИЯ! 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 Фирмата си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства  
 Курсът се провежда при минимум записани 20 участници 
 Записването се извършва на e-mail: g.popov@einet.bg  
 
 
 

За справки и записвания: 
Ганчо Попов 0888 705 325 

и Марийка Костадинова 0887 411 549 
София 1303, бул. “Христо Ботев” №77 А, ет. 3, 

e-mail: g.popov@einet.bg; www.personal-konsult.com 

Пълен пансион и хранене на блок маса от обяд на 19 юни до 

закуска на 22 юни. 

Цена на човек в двойна стая 295 лв. 

Цена на човек в самостоятелна стая 340 лв. 

ВАЖНО: За поискано авансово предплащане на хотел и хранене крайният 

срок за записване и заплащане по банков път е 19 май 2019 г. 


