
 

                                                                                                                            

П о к а н а 
Уважаеми госпожи и господа, 

НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право  

Ви канят на  

Традиционния национален учебен семинар 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И  

СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г. 

19 – 26 октомври 2022 г. 

ИТАЛИЯ, СИЦИЛИЯ 
 

КАТАНИЯ – ЕТНА – СИРАКУЗА – ТАОРМИНА – 

АГРИДЖЕНТО – МОНРЕАЛЕ – ПАЛЕРМО – ЧЕФАЛУ 

 

Лектор 

ДИМИТЪР ВОЙНОВ,  

Данъчен консултант 

КАТАНИЯ%20-%20ЕТНА%20-%20СИРАКУЗА%20-%20ТАОРМИНА%20-%20АГРИДЖЕНТО%20-%20МОНРЕАЛЕ%20-%20ПАЛЕРМО%20-%20ЧЕФАЛУ
КАТАНИЯ%20-%20ЕТНА%20-%20СИРАКУЗА%20-%20ТАОРМИНА%20-%20АГРИДЖЕНТО%20-%20МОНРЕАЛЕ%20-%20ПАЛЕРМО%20-%20ЧЕФАЛУ


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 

19 октомври 2022 г. (сряда) 

14.30 ч. - Събиране на групата на летище София, Терминал 2. 

16.35 ч. - Излитане за Катания с редовен полет на авиокомпания Wizz Air. 

17.35 ч. (местно време) - Кацане. Трансфер до Летояни и настаняване в хотел 

„Antares” 4*. Вечеря. Нощувка. 

20 октомври 2022 г., четвъртък 

Закуска. 9.00 – 12.30 ч. – Обучение - Тема № 1: „Авансово разпределяне на 

дивиденти. Промяна в практиката на НАП. Други въпроси, свързани с данъчното 

третиране при разпределяне на дивиденти” 

Свободно време. Вечеря. Нощувка.  

21 октомври 2022 г., петък 

Закуска. 9.00 – 12.30 ч. – Обучение - Тема № 2: „Ваучери за храна. Практика на 

НАП за 2022 г.” 

Екскурзия до вулкана Етна - единственият активно действащ вулкан в Европа. 

Спирка за снимки на височина 1 900 м. Продължаване за Сиракуза – един от най-

старите градове. Туристическа програма: Гръцкият театър, пещерата „Ухото на 

Дионисий”, Римският амфитеатър, Стария град, разположен на остров Ортиджа – 

Храмът на Аполон, Храмът на Атина, Катедралата, фонтанът Аретуза. Свободно 

време. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

22 октомври 2022 г., събота 

Закуска. 9.00 – 12.30 ч. – Обучение - Тема № 3: „Промените в ЗКПО през 2022 г. 

Счетоводното отчитане на компенсациите за високата цена на електрическата 

енергия” 

Екскурзия до Таормина. Туристическа програма: Гръцкият Театър /III в. пр. Хр./ - 

вторият по големина в Сицилия, Дворецът Корвая (построен през XII в. от черна лава и 

бял камък), Римският театър, главната улица Умберто, простираща се от Порта Месина 

до Порта Катания, Часовниковата кула, Катедралата. Свободно време. Връщане в 

хотела. Вечеря. Нощувка. 

23 октомври 2022 г., неделя 

Закуска. 9.00 – 13.00 ч. – Обучение - Тема № 4: „Подготовка за годишно данъчно и 

счетоводно приключване“ 

Екскурзия до Катания. Туристическа програма във втория по големина град в 

Сицилия и родно място на композитора Винченцо Белини. Туристическата програма: 

площад Дуомо, историческия център с Катедралата Света Агата, Фонтана със слона – 

символ на града, площад Театро. Разходка по улица Виа Етна до рибния пазар. 

Свободно време. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

24 октомври 2022 г., понеделник 

Закуска. Отпътуване за Агридженто (UNESCO). Посещение на Долината на храмовете 

- Храмът на Юпитер, Храмът на Херкулес и най-добре запазеният Храмът на 

съгласието (Конкордия), посещение на Елинско – римския квартал /IV в. пр. Хр./ – 

(www.hotelantaresletojanni.it/en)
(www.hotelantaresletojanni.it/en)


внушителен градски комплекс. Продължаване за Монреале /„Кралският връх”/ - едно 

от археологическите чудеса на Средновековието. Посещение на Катедралата - едно от 

най-великите сътворения на християнското изкуство с великолепно запазени мозайки 

/XII в. и XIII в./. Присгигане в Палермо. Настаняване в хотел „Mercure Palermo 

Centro“ 4*. Нощувка. 

25 октомври 2022 г., вторник 

Закуска. Туристическата обиколка в Палермо - столицата на Сицилия, разположена в 

долината Златна Раковина: Катедралата с гробниците на норманските крале, 

Палатинската Капела в Двореца на Норманите, църквата Сан Джовани на 

отшелниците, Площад Белини, Площад Претория, църквата Ла Марторана /XII в./. 

Свободно време. Нощувка.  

26 октомври 2022 г., сряда 

Закуска. Освобождаване на хотела и отпътуване за Чефалу. Кратка спирка за разходка 

и посещение на най-красивата арабо-норманска катедрала (XII в.), в която са се 

запазили най-старите мозайки в Сицилия. Трансфер за летище Катания.  

18.15 ч. - Излитане за София. 

21.00 ч. (местно време) - Кацане на летище София, Терминал 2. 

 

Описание на хотел „Antares“ 4* - www.hotelantaresletojanni.it/en  

Местоположение: Хотелът е разположен на върха на хълм над градчето Летояни, с 

невероятна гледка към морето, само на няколко километра от Таормина. Той е част от 

хотелски комплекс, който включва и Hotel Olimpo - Le Terrazze 

(www.hotelolimpoletojanni.it/en). 

Хотелският комплекс предлага: ресторанти, барове, конферентна зала, външни 

басейни, закрит затоплен басейн, СПА център, фитнес и др. СПА центърът е 

оборудван със солариум, сауна, турска баня, контрастен душ, джакузи, стаи за масаж, 

студио за красота и фризьорски салон. 

Всички стаи разполагат с: тераса, климатик, телевизор, телефон, минибар, сейф и 

баня със сешоар. 

Цена за участие в семинара:          2 150.00 лв. 

Доплащане за единична стая:                      350.00 лв. 

Доплащане за частична гледка море в хотел „Антарес“ на човек:            50.00 лв. 

Цената включва: 

- Обучение, учебни пособия, електронни материали, сертификат за участие;  

- Персонални консултации с лектора; 

- Самолетен билет София – Катания - София на авиокомпания Wizz Air с включени 

летищни такси, един брой регистриран багаж до 20 кг и 1 брой малък ръчен 

багаж с размери 40/30/20 см; 

- 5 нощувки със закуски и вечери в двойна стая в хотел „Antares“ 4* в Летояни; 

- 2 нощувки със закуски в двойна стая в хотел „Mercure Palermo Centro“ 4* в 

Палермо; 

- Трансфери летище – хотел - летище; 

https://all.accor.com/hotel/5932/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps#section-facilities
https://all.accor.com/hotel/5932/index.en.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps#section-facilities
http://www.hotelantaresletojanni.it/en
http://www.hotelolimpoletojanni.it/en


- Туристическа програма в Етна, Сиракуза, Таормина, Катания, Агридженто, 

Монреале, Палермо и Чефалу; 

- Водач и екскурзовод от туристическа агенция „Мондел Травел”; 

- Медицинска застраховка с асистанс и покритие 10 000 евро. Доплащане за 

туристи над 65 г. – 10 лв., над 75 г. – 20 лв. 

Цената не включва:  

- Входните такси за посещаваните туристически обекти по програмата. 

Подробна информация за тях може да откриете в поканата на сайта ни. 

- Градска такса в хотелите в Италия – ~0.80 EUR в Летояни и 2.00 EUR в Палермо 

(заплаща се на рецепцията на хотела). 

- Увеличение на транспортни разходи. При увеличение на транспортните разходи с 

над 15 %. Уведомява се до 20 дни преди датата на заминаване. 

 

Информация за музейните такси на остров Сицилия: 

Сиракуза - общ вход за Археологическия парк с Гръцкия театър и Римския 

амфитеатър, пещерата Ухото на Дионисий - 16.50 EUR, безплатен за младежи до 18 

г. Таормина - Гръцкият театър – 13.50 EUR, за лица до 18 г. – безплатно, от 18-25 г. 

– 8.50 EUR, Дворецът Корвая (безплатен в двора, разглежда се отвън, първият етаж 

е музей – ~5.00 ЕUR). Агридженто - Долината на храмовете – 12.00 EUR, за деца до 

18 год. – безплатно, за младежи от 18 – 25 год. – 7.00 EUR, слушалки – 2.50 EUR. 

Монреале - Катедралата – входната такса е 4.00 EUR. Палермо - Дворецът на 

Норманите – 7 EUR /пенсионери над 65 год. - 5 EUR, Катедралата – безплатно, 

задължително за обиколката на Палермо и Монреале – слушалки 2.00 EUR, които 

ползвате за 4 часа по време на цялата обиколка с местния екскурзовод; църквата Сан 

Джовани на отшелниците – затворена (разглеждане отвън), църквата Ла 

Марторана – затворена (разглеждане отвън). Чефалу – Катедралата – безплатно. 

За заявяване на участие, моля, попълнете On-line заявката на страницата ни 

в Интернет на адрес: www.trudipravo.bg. 

Плащането може да извършите в брой – на нашите представители в страната 

или на горепосочения адрес, както и чрез банков превод до: 

ТБ „ОББ” АД 

IBAN: BG23UBBS84231010683713 

НКЦ „Решение” ООД 

 

 Крайният срок за получаване на заявката при нас и заплащане на таксата за 

участие е 16 септември 2022 г. Местата са ограничени! 

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, 

можете да получите на: 

Телефони: 088/845-19-64, 088/500-00-08 и 02/981-13-76  

Интернет: www.trudipravo.bg 

http://www.trudipravo.bg/
http://www.trudipravo.bg/

