
 1 

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ  
 

Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 № BAS QMS V 707-1 
Регистрация № РК-01-6966/2012 г.за туроператорска и турагентска дейност 

 
ПЕРСОНАЛ ТУР 

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

Тел/ факс: 02 931 24 00; моб. тел.: 0887 960 267 
e-mail: tourism@personal-konsult.com ; www.personal-konsult.com 

 

УВАЖАЕМИ МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ, 
РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ЛИЧЕН СЪСТАВ, СЧЕТОВОДИТЕЛИ, 

КАСИЕРИ И ДРУГИ ЕКСПЕРТИ  
 

За Вас организираме пътуващ квалификационно- консултантски семинар на тема: 
 

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В СОЦИАЛНО, ЗДРАВНО И ПЕНСИОННО 
ОСИГУРЯВАНЕ 

 
С ЛЕКТОР- ЕМИЛИЯ ИВАНОВА- ЕКСПЕРТ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ В НОИ 

 

30 септември- 5 октомври  2015 г. 
 

О-В ЗАКИНТОС, ГЪРЦИЯ 
 
Проблеми, които ще бъдат засегнати по време на семинарните занятия:  
1. Промени в социалното и здравното осигуряване, в сила от 01.01.2015 г., приети със 
Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. и Закона за 
бюджета на НЗОК за 2015 г.  

2. Нова Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листо-
ве и решенията по обжалването им, обн. ДВ. бр.67 от 12 .08. 2014 г., влязла в сила от 
01.12.2014 г. от органите на медицинската експертиза.  

3. Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и 
помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.01.2015 г. и създаването в 
НОИ на Електронен регистър на болничните листове и решeнията по обжалването им.  

4. Други обезщетения, изплащани от средствата на НОИ:  

- парична помощ за инвалидност поради общо заболяване;  

- еднократна помощ при смърт на осигуреното лице;  
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- парични обезщетения за безработица.  
5. Запознаване със становище, изх. № 20-00-
253/15.12.2014 г., относно изменения и до-
пълнения в Наредба № Н-8 за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване и съх-
ранение на данни от работодателите, 
осигурителите за осигурените от тях лица, както 
и от самоосигуряващите се лица.  

6. Дискусии по новите наредби, в сила от 01.01.2015 и най- често допускани грешки във 
връзка с представяне на декларации по Наредба № Н-8 в НАП, както и в документи, пред-
ставяни в НОИ за изплащане на парични обезщетения.  
7. Санкции, предвидени за осигурители и осигурени лица, при неизпълнение на норматив-
ните документи, предвидени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2015г.  
 
Промени в пенсионното законодателство през 2015 г.  
- Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж  

- Промени в отпускането на пенсиите на учителите  
- Изисквания за отпускане и изплащане на различните видове пенсии  

- Най- често допускани грешки при попълване на формуляри УП1 и УП2  
 

Ще получите сертификат за професионално усъвършенстване 
     

ПРОГРАМА 
 
1 ДЕН  
 
Отпътуване от София в 20.30 ч. от площад "Александър Невски" (началото на ул. 
"Оборище"), 18.20 ч. - бензиностанция "OMV" (бул. "Бъкстон", Околовръстен път - Юг), 
Драгичево - 18.30 ч., Дупница - 19.00 ч., Благоевград - 19.30 ч., Сандански - 21.00 ч. по 
маршрут  Кулата - Килини.  
 

 
2 ДЕН  

Сутринта трансфер с ферибот до остров Закинтос - 
бижуто на гръцките острови в Йонийско море, 
известен с пясъчните си плажове и 
средиземноморските костенурки Карета Карета. 

Пристигане около обяд. Настаняване. Среща- 
семинар с лектор Емилия Иванова- експерт 
с дългогодишен опит в НОИ. Дискусия. 
Свободно време. Нощувка. 
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3 ДЕН 

Закуска. Пешеходна разходка в град 
Закинтос: площад "Св. Марк" с 
католическата църква и Музея на Соломос 
и Калвос - най-известните поети на 
Закинтос; площад "Соломос" с прекрасни 
сгради, отразяващи типичната атмосфера 
на Закинтос; Византийския музей и 
Градската библиотека; Храмът на 
Дионисиос, патрон на острова; 
Венецианската крепост. Свободно време 
или туристическа програма по желание 
екскурзия до залива "Лагана" с един от 
най-големите плажове на Гърция и 
естествено местообитание на средиземноморските костенурки Карета Карета - с 
възможност за разходка с корабче до остров Маратониси за наблюдение на костенурките. 
По желание и предварителна заявка - вечеря в таверна. Нощувка. 

 

4 ДЕН 

Закуска. Свободно време или туристическа 
програма по желание - целодневна 
екскурзия до Сините пещери, разположени в 
най-северния край на острова, наречени така 
заради ярко синият цвят на морската вода, 
която се отразява в тях с възможност за 
разходка с корабче сред пещерите. 
Посещение на Волимес - традиционно 
селище, чиито жители преживяват от 
собствено произведени суровини, и известно 
с ръчно изработените килими, покривки и 

пердета. Свободно време и фотопауза при залива на контрабандистите с 
корабокруширалия кораб. Нощувка. 
 
5 ДЕН 

Закуска. Отпътуване за Олимпия - едно 
от светилищата на Зевс и мястото, 
където в миналото се провеждат 
първите Олимпийски игри. Посещение 
на древното селище (входната такса се 
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заплаща допълнително): храмът на Хера; храмът на Зевс; Нимфиума; стадионът; статуята 
на Пеоний; Гимназионът; Палестрата. Свободно време с възможност за посещение на 
музея на Олимпия. Туристическа програма в Патра: църквата "Св. Андрей" - най-големият 
православен храм на Балканите, в който се пазят мощите на светеца, върнати от папата 
през 1964 г.; изворът на Деметра - свещеният извор за пророчества на богинята; 
пешеходната улица "Трио Наваро" с множество кафенета и сувенирни магазини; площад 
"Псила Алония"; римският амфитеатър и древният римски одеон. Настаняване. Нощувка. 

6 ДЕН 

Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в София на бензиностанция "ЕКО" (бул. 
"Никола Петков", бул. "Цар Борис ІІІ"), площад "Александър Невски" (началото на ул. 
"Оборище") вечерта. 

Забележка: Курсът се провежда при минимум записани 25 участници. 

 

Комплексна цена: 595 лв. Доплащане за единична стая- 160 лв.  

 
Заплаща се на „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ ПОПОВ ПЛЮС“ ЕООД, 

Банкова сметка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, пл. „Св. Неделя” 7, 
SWIFT BIC: UNCRBGSF IBAN: BG31 UNCR 7630 1078 3586 73 

 

В цената се включва:  
1. Транспорт с комфортен туристически автобус (климатик, видеосистема, минибар); 
2. Три нощувки със закуски в хотел **+ в Закинтос; 
3. Една нощувка със закуска в хотел *** в Патра; 
4. Пешеходна разходка в столицата на Закинтос, Посещение на Древна Олимпия с местен 
екскурзовод (входната такса се заплаща допълнително); 
5. Пешеходна разходка в Патра, Фериботни такси и билети; 
6. Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина"; 
7. Екскурзоводско обслужване; 
8. Водач от агенцията 

 
В цената не се включва: 
1. Евентуални такси за музеи и посещения на различни обекти по желание;  
2. Храна извън обявените;  
3. Разходи от личен характер;  
4. Екскурзия до залива "Лагана"; 
5. Целодневна екскурзия до Сините пещери и залива на контрабандистите; 
6. Входни такси за Древна Олимпия (6 EUR) и музея на Олимпия (6 EUR) или комбиниран 

билет за двата музея (9 EUR) 
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Поради сложността на организацията на пътуването и уреждането срещите 
и посещенията: 

 Краен срок за записване- 7 септември 2015г.  

 Краен срок за заплащане на цялата сума- 14 септември 2015г. 

 Включване в списъка на пътуващите по реда на плащане до запълване на 
резервираните места.  

 Записването се извършва преди това на e-mail: tourism@personal-
konsult.com  .  

 

Забележки: 
 Необходими документи: лична карта или задграничен паспорт.  
 За дете под 18 години, непридружавано от единият или от двамата си родители, е 

необходимо нотариално заверено пълномощно /копие и оригинал/ и задграничен 
паспорт. 

 Фирмата си запазва правото за промени в програмата при непредвидени 
обстоятелства. 

 
 

 
За справки и записвания: 

 
София 1303, бул. “Христо Ботев” №77 А, ет. 3, 

Тел.: 02/931- 24- 00, 02/931 18 02 
e-mail: tourism@personal-konsult.com ; www.personal-konsult.com  
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

ДАННИ ЗА ФАКТУРА 

………………………………………………………………………………………………….………..............................…………… 
(фирма, организация - пълното наименование) 

МОЛ (за фактура)…………………………………………………………………………..……............................................…… 

Дан № …………………………………………………………БУЛСТАТ…….......……………………..…………………………. 
Гр. (с) …………................................................……Код …………ул.(ж.к.)………………………………..………....………… 

 
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Гр. (с.) …………………………………….….код …………….ул. (жк) ………………………………………………………… 
№ …… бл ……… вх ……. An ……… тел./факс: ................................................ моб. тел.:........................................... 
e-mail: …...…..............…….....…………………….…......... 
Заявяваме ........ бр. участници в семинар на тема:………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..…………………………....……………. 
…………………………………..……………………………………….……на дата: …………………………………….……... 
……………………………………….……………………………………………………………………………….…….………… 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
……………………………………….……………………………………………………………………………….…….………… 
............................................................................................................................................................................................ 

(Име, презиме, фамилия на участника/участницитеците ) 

 
За целта превеждаме на ……………………………………………………………………………………………………….. 
общо ....................... лв. с платежно нареждане от .............. 20…....г., копие от което прилагаме към заявката 
за участие. 

 
Въпрос/ите, които бих желал/а да се коментират : 

………………………………………………………………………………………………………….……….……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

МОЛЯ, ПРИКАЧЕТЕ СКАНИРАНО ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ! 
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