VI. ОБУЧЕНИЯ
Проведени семинари през периода 2006-2010 г.
Смятам, че не е необходима да публикуваме списъка на стотиците семинари, курсове и практикуми, проведени от 1990 г. насам. Добра представа
за работата на „Персонал консулт – Г. Попов” в тази насока читателя ще
получи от предложения тук списък на проведените от тях за периода 2006
– 2010 година.
Новият закон за ДДС и неговото прилагане
Лектор: адв. Р Русков
Международни стандарти за финансово отчитане. лектор Хр.Колева
Новият закон за ДДС и неговото прилагане
Лектор: адв. Русков
Трудови правоотношения
Лектор Наско Станев
Българо-Полски дискусионен форум „Икономика на знанието”
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2006 г. Лектор Мария Даскалова
Счетоводно и данъчно приключване в бюджетната и материалната сфера на
2006 г. Лектори Иван Златков и Цветан Станкулов
Безопасни и здравословни условия на труд. Лектор Димитър Димитров – ГИТ
Разработка и управление на проекти по ЕФ
Новото в социалното, здравното и пенсионно осигуряване Лектори
Ем.Иванова, Ваня Никова
Новото в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ.Лектори Изабела Джалъзова, Димитър Войнов
Система за контрол на храните и храненето НАССР. Лектор доц.д-р Нако
Стефанов
Счетоводно и данъчно приключване – типични пропуски, разкрити при одита.
Лектор Изабела Джалъзова-ДЕС
Практически проблеми при прилагането на ЗОП. Лектор Клементина Денева
Закон за ДДС и приложението му в практиката. Лектор: адв. Росен Русков
Разработка и управление на проекти по ЕФ. Лектори Ваня Тивидошева, Пламен Гиргинов
Система за контрол на храните и храненето НАССР. Лектор доц.д-р Нако
Стефанов
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Закон за ДДС и приложението му в практиката. Лектор: адв. Росен Русков
Международни счетоводни стандарти за счетоводни отчети. Лектор Изабела Джалъзова – ДЕС
Подготовка за годишно счетоводно и данъчно приключване. Данъчни закони.
Лектори : Изабела Джалъзова, Д. Войнов
Управление на проекти по еврофондове
Лектори: Пламен Гиргинов МТСП и Димитър Матев БИТСП
Прилагане на ЗДДС и ППЗДДС. Лектор адв. Росен Русков
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2007 година. Лектор Изабела
Джалъзова - ДЕС
Новата информационна система ИНТРАСТАТ за подаване на ИНТРАСТАТ декларации. Лектор Галина Атанасова
Новата информационна система ИНТРАСТАТ за подаване на ИНТРАСТАТ декларации. Лектор Галина Атанасова
Семинар-практикум в Истанбул. Посещение на дом „Свещен приют” за обмен
на опит и дискусии.
Пътуващ семинар в Тунис. Тема Актуални счетоводни и данъчни проблеми.
Закон за счетоводството. Лектор доц.д-р Христина Колева
Социално, здравно и пенсионно осигуряване.Лектори Ем. Иванова и Ваня Никова
Особености и специфика на общуването с потребителите на социални услуги.
Практикум в Солун – посещение на дом за социални услуги. Лектор доц.д-р Вл.
Велинов дм, психиатър
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2007 г. Лектор доц.д-р Христина Колева
Пътуващ семинар в Гърция – Атина – Патра. Тема - Социално здравно и пенсионно осигуряване. Лектор.Емилия Иванова
Подготовка за годишно счетоводно и данъчно приключване на 2007 г. – Петрич. Лектор доц.д-р Христина Колева
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2007 год. Лектор Изабела Джалъзова
Разработка и реализация на проекти по европейските фондове. Практически
занятия. Лектори: Зл. Карова, М. Йотова, Др.Константинов
Промените в социалното, здравното и пенсионното осигуряване – Петрич
Емилия Иванова – Гл.експерт НОИ
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Ефективни комуникации – Петрич
Лектор Росица Милянкова – експерт – тренер
Нови моменти в НСС за малки и средни предприятия - Кушадасъ – Турция.
Лектор Изабела Джалъзова – ДЕС
Промени в счетоводното отчитане, социално, здравно и пенсионно осигуряване. Лектори Б.Костов - ДЕС, Ем.Иванова, Ваня Никова – експерти в НОИ
Особености и специфика при общуването с потребители на социални услуги.
Практикум в Солун – посещение на домове за социални услуги . Лектор доц.д-р
Вл.Велинов дм психиатър
Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2010г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2009 г.
Новото в ЗКПО и ЗДДС Лектор Димитър Войнов, Мария Даскалова
Новото в ЗКПО и ЗДДС Лектор Димитър Войнов, Мария Даскалова
„Осигуряване на публичност по проект „Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси”, който се изпълнява по подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система
и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет 2007–2013 г.”
Организиране на форуми и обучения по проект „Разбираема администрация в
диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление”, финансирана по ОП
„Административен капацитет”, Европейския социален фонд
Организиране на 4 дискусионни форума за получаване на обратна връзка от
гражданите и бизнеса за информираността им относно информацията и услугите, които администрацията трябва да предоставя в общините Оряхово,
Мизия, Борован, Бяла Слатина, Якимово.
Организиране и провеждане на обучение на по проект „Достоен живот в
семейна среда” чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Договор BG051РО001-5.2.040145-С0001, изпълняван от община Разлог
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Организиране и провеждане на информационна кампания за популяризиране
на проект“Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадни води
„Канализация на Северни, Южни територии и СО „Узунджата”, II етап – Канална ПС №1А и Канална ПС №2А с колектори и тласкатели до ПСОВ „Китен”,
изпълняван от Община Приморско и финансиран по Оперативна програма
„Околна среда” към Министерство на околната среда и водите
- изработване на рекламни материали, организиране на мероприятия- пресконференция за представяне на предвижданите дейности и очакваните
резултати по проекта, заключителна пресконференция за представяне на
резултатите от проекта
„Организиране и провеждане на заключителна конференция” - Обособена
позиция 4 съобразно с Обявление за обществена поръчка: „Предоставяне на
услугата обучение и систематично свързани с него допълнителни дейности
по издаване и разпространение на сборник обучителни материали и организиране и провеждане на заключителна конференция във връзка с Договор
К08-22-2-С/09.07.2008 г., проект „Да инвестираме в хората!“, осъществяван
с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”
Договор за възлагане №2, от 11.05. 2009г
Констативен протокол за изпълнение на дейностите от 02.07.2009г
Изготвяне на индивидуален план на потребителите на социални услуги
Лектор: Недялка Илиева – гл.експерт АСП ;
Специфика и особености при общуването с потребителите на социални услуги
Проф.д-р псих.н. Тома Томов - директор на Бълг.институт за отношенията
между хората, професор в НБУ
Промени в правилника за прилагане на Закон за социалното подпомагане
Лектор: Недялка Илиева – гл.експерт АСП
Практикум – Дом „Страулещ” – Букурещ Румъния
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Проведени обучения на служители от клъстър „Информационни ресурси” във
връзка с изпълнението на проект по програма ФАР:BG 2005/017-586.04.02/
ESC/G/CDI-II-004
Договор за възлагане, от 08.01. 2009г
Приемно-предавателен протокол за изпълнение на дейностите от 17.02.2009г
Както следва:
Обучение за клъстари
Обучение на служители от кол център
Обучение: Възвращаемост на инвестициите в интернет
Обучение по европейски програми и проекти
Обучение на търговски екипи
Измененията и допълненията в кодекса на труда за 2010 г.
Семинар-практикум с посещение на организации доставчици на социални услуги -за възрастни хора-Opera dellla Divina Provvidenza Madonnina del Grappa и
за деца ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21
Здравно обслужване на потребителите на социални услуги. Нормативна база
и промените през 2010 г
Система ИНТРАСТАТ 2010 г.
Всичко за годишното данъчно и счетоводно отчитане
Социално, здравно и пенсионно осигуряване 2010 г.
Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2010г.
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