
1. Тридесет и пети национален  
учебен семинар

осигуряване на здравословни и  
безопасни условия на Труд

Дати: 1 – 4 септември 2020 г.

Място: Курортен комплекс  
 „св. св. Константин и елена”  
  Хотелски комплекс „астор гардън” 5*

Лектори: инж. огнян атанасов,  
 николай стоянов, д-р диана дикова

Хорариум: 12 учебни часа

Цена: 750.00 лв. с пребиваване на  
 Ultra All Inclusive Plus

Доплащания: За самостоятелна стая и транспорт

2. двадесет и шести национален  
учебен семинар

заКон и праКТиКа - есен 2020

Теми: Обществени поръчки. Граждански процес.

Дата: 15 – 18 септември 2020 г.

Място: Курортен комплекс  
 „св. св. Константин и елена”  
  Хотелски комплекс „астор гардън” 5*

Лектори: стефан Кюркчиев, валя гигова,  
 Мариана Кацарова

Хорариум: 18 учебни часа

Цена: 720.00 лв. с пребиваване на  
 Ultra All Inclusive Plus

Доплащания: За самостоятелна стая и транспорт
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3. двадесет и втори национален  

учебен семинар

данъци и счеТоводсТво - есен 2020

Теми: Корпоративно подоходно облагане.  

 Облагане доходите на физическите лица.  

 Данък върху добавената стойност.

Дата: 15 – 18 септември 2020 г.

Място: Курортен комплекс  

 „св. св. Константин и елена”  

  Хотелски комплекс „астор гардън” 5*

Лектори: димитър войнов, Калина златанова,  

 евгения попова

Хорариум: 18 учебни часа

Цена: 720.00 лв. с пребиваване на  

 Ultra All Inclusive Plus

Доплащания: За самостоятелна стая и транспорт

4. национален учебен семинар

аКТуални въпроси на усТроЙсТвоТо на  

ТериТорияТа, сТроиТелсТвоТо и КадасТъра.  

заКонодаТелни проМени. съдебна праКТиКа

Дата: 13 – 14 октомври 2020 г.

Място: София, пл. “Македония” 1,  

 КНСБ, ет. 2,  

 Конферентна зала “Европа”

Лектори: савин Ковачев, валентина бакалова, 

 георги даракчиев, галина солакова 

Хорариум: 20 учебни часа

Цена с ДДС: 336.00 лв. 

Доплащания: За нощувки и обяд
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5. национален учебен семинар

задачи на длъЖносТно лице по заЩиТа  

на данниТе. праКТичесКи аспеКТи

Дати: 15 – 16 октомври 2020 г.

Място:  София, пл. “Македония” 1, КНСБ, ет. 2,  

 Конферентна зала “Азия”

Лектори: д-р невин Фети,  

 десислава Тошкова-николова

Хорариум: 20 учебни часа

Цена с ДДС: 360.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обяд

6. национален учебен семинар

човешКи ресурси, Трудови оТношения и  

социално осигуряване - 2020.  

проМени, праКТичесКи въпроси, Казуси, 

праКТиКа на МТсп, нои, иа “гиТ” и вКс

Дати: 20 – 21 октомври 2020 г.

Място:  София, пл. “Македония” 1, КНСБ, ет. 2,  

 Конферентна зала “Европа”

Лектори: д-р Томчо Томов, Теодора дичева, 

 Марио първанов, елка атанасова, 

 Катя Кашъмова

Хорариум: 20 учебни часа

Цена с ДДС: 360.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обяд
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7. национален учебен семинар

обЩесТвени поръчКи - есен 2020.  
промените в зоп и ппзоп. централизирана  
автоматизирана информационна система  

“електронни обществени поръчки”. работа с елек-
тронната платформа. практически  
въпроси. обжалване на решенията на  

възложителите. практика на КзК и вас 

Дати: 22 – 23 октомври 2020 г.

Място: София, пл. “Македония” 1, КНСБ, ет. 2,  
 Конферентна зала “Азия”

Лектори: Мариана Кацарова, 
 цветелина василева

Хорариум: 20 учебни часа

Цена с ДДС: 336.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обяд

8. национален учебен семинар

проМениТе в наредба н-18 за регисТриране и 
оТчиТане чрез ФисКални усТроЙсТва на  

продаЖбиТе в ТърговсКиТе обеКТи,  
изисКванияТа КъМ соФТуериТе за  

управлениеТо иМ и изисКвания КъМ лицаТа, 
КоиТо извършваТ продаЖби чрез елеКТронен 

Магазин. праКТичесКи въпроси 

Дати: 27 октомври 2020 г.

Място: София, пл. “Македония” 1, КНСБ, ет. 2,  
 Конферентна зала “Азия”

Лектори:  любка Тимчева, Катя гущерска

Хорариум: 10 учебни часа

Цена с ДДС: 216.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обяд
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9. национален учебен семинар

ТрансФерно ценообразуване. спогодби за  
избягване на двоЙноТо данъчно облагане

Дата: 29 октомври 2020 г.

Място: София, пл. “Македония” 1,  
 КНСБ, ет. 2,  
 Конферентна зала “Азия”

Лектори: десислава Калудова

Хорариум: 10 учебни часа

Цена с ДДС: 216.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обеди

10. национален учебен семинар

аКТуални въпроси на ТърговсКоТо и  
облигационноТо право:  

потребителски кредити. отсрочване и разсрочване.  
несъстоятелност.  

особени залози. обезпечаване със залог и запор.  
изпълнение върху обезпечението.  

непреодолима сила и стопанска непоносимост в  
условията на икономическа криза

Дата: 5 – 6 ноември 2020 г.

Място: София, пл. “Македония” 1,  
 КНСБ, ет. 2,  
 Конферентна зала “Азия”

Лектори: Красимир Машев,  
 Костадинка недкова,  
 диана Митева,  
 д-р георги Хорозов

Хорариум: 20 учебни часа

Цена с ДДС: 336.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обеди
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11. национален учебен семинар

граЖдансКи процес.  

законодателни промени.  

практически въпроси.  

Тълкувателна практика на вКс

Дати: 12 – 13 ноември 2020 г.

Място:  София, пл. “Македония” 1, КНСБ, ет. 2,  

 Конферентна зала “Eвропа”

Лектори: борислав белазелков,  

 стефан Кюркчиев,  

 валя гигова,  

 Мариана обретенова

Хорариум: 20 учебни часа

Цена с ДДС: 336.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обяд

12. национален учебен семинар

данъчно облагане и  

счеТоводно приКлЮчване на 2020 г.

Дати: 19 – 20 ноември 2020 г.

Място:  София, пл. “Македония” 1, КНСБ, ет. 2,  

 Конферентна зала “Европа”

Лектори: велин Филипов,  

 Калина златанова, 

 евгения попова

Хорариум: 20 учебни часа

Цена с ДДС: 360.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обяд
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13. национален учебен семинар

данъчно облагане и  

счеТоводно приКлЮчване на 2020 г.

Дата: 24 – 25 ноември 2020 г.

Място: София, пл. “Македония” 1,  

 КНСБ, ет. 2,  

 Конферентна зала “Европа”

Лектори: димитър войнов,  

 Калина златанова,  

 лорета цветкова 

Хорариум: 20 учебни часа

Цена с ДДС: 360.00 лв. 

Доплащания: За нощувки и обяд

14. национален учебен семинар

данъчно облагане и  

счеТоводно приКлЮчване на 2020 г.

Дата: 26 – 27 ноември 2020 г.

Място: София, пл. “Македония” 1,  

 КНСБ, ет. 2,  

 Конферентна зала “Европа”

Лектори: велин Филипов,  

 Калина златанова, 

 евгения попова 

Хорариум: 20 учебни часа

Цена с ДДС: 360.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обяд
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* Програмата не е окончателна. Възможни са промени в темите, лекторите, датите, 
местата и цените!

Допълнителна информация!

НКЦ “Решение” ООД и ИК “Труд и право”
София, пл. “Македония” 1, ет. 7, тел.: 02/981-13-76 и 02/986-27-17, моб.: 088/845-19-64

e-mail: reshenie@trudipravo.bg; skype: ivo.rizov666; Интернет: www.trudipravo.bg

* Програмата не е окончателна. Възможни са промени в темите, лекторите, датите, 
местата и цените!

Допълнителна информация!

НКЦ “Решение” ООД и ИК “Труд и право”
София, пл. “Македония” 1, ет. 7, тел.: 02/981-13-76, моб.: 088/845-19-64 и 088/500-00-08 

e-mail: reshenie@trudipravo.bg; www.trudipravo.bg

15. национален учебен семинар

годишно счеТоводно приКлЮчване  

на 2020 г. за бЮдЖеТниТе организации.  

уКазания на МинисТерсТво на ФинансиТе  

Дата: 3 декември 2020 г.

Място: София, пл. “Македония” 1,  

 КНСБ, ет. 2,  

 Конферентна зала “Азия”

Лектори: Теодора бакърджиева

Хорариум: 10 учебни часа

Цена с ДДС: 180.00 лв.

Доплащания: За нощувки и обяд


