
 

 

 
  

 
Практикум 

 
“Казусите от нашата 

практика.” 
 

България 
онлайн интернет занятия 

08.09 – 21.09.2010 
 

Тунис 
три присъствени занятия 

и една безплатна 
консултация 

24.09 – 01.10.2010 
 

България 
онлайн дискусия 

15.10 – 15.11.2010 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 1 

 
 
 
 
 
 
Един от основните проблеми в практиката на мениджмънта на едно предприятие е липсата на 
координация и съгласуваност между отделните специалисти. Дори и да съществува такава 
много често динамиката изисква специфичен и индивидуален подход при разрешаването на 
дадена ситуация. 
 
За пръв път ще направим експеримент. Ще се опитаме да направим следното: 
 
1. Всеки един участник ще постави казус от своята практика. И понеже сме наясно, че някои 
колеги се срамуват да споделят това, което ги притеснява, казусите ще се поставят анонимно и 
само модераторът ще знае, кой е неговия автор. 
 
2. Ще се опитаме да разберем правилно казуса. Ще уеднаквим знанията си, затова как точно 
трябва да задаваме въпроси. Ще го обсъдим заедно с всички участници в практикума, за да се 
уверим, че всеки разбира правилно казуса. Ще се запознаем мнението на всички, ще се опитаме 
да подбираме необходимата и полезната информация. 
 
3. След формулирането на казуса ще се опитаме да изградим неговата логическа рамка. Целта е 
ясно да разграничим обектите и субектите в него. Да се ориентираме точно във влиянието им 
върху казуса. И отново ще работим в един екип. 
 
4. Следва опит да разрешим казуса му от всички аспекти (управленски, счетоводни, данъчни и 
т.н.), които са съществени при него. Ще търсим отговорите на въпросите кой, какво, кога и как 
ще направи. И най-важното защо ще го направи. 
 
Наистина малко сложно изглежда представянето на гореописаната технология, но тя наистина е 
нещо динамично и понякога ни поднася изненади. Все пак ще работим в екип с хора, които не 
сме познавали или малко познаваме. Ще търсим начин да приемем правилно чуждото мнение, 
но и не само това – ще търсим начин да усещаме конфликтните точки и дори да ги елиминираме 
така, че интереса да е взаимен. 
 
Интерес към практикума биха имали не само счетоводители и ръководители, но и всякакви 
специалисти във фирми. 
 
Модератор на практикума ще бъде Тошко Поптолев – дипломиран експерт-счетоводител и 
регистриран одитор. Модераторът има опит в счетоводната и управленческа практика в 
различни сфери на икономиката. За него ще бъде приятно и няма да има проблем ако 
участниците желаят да обсъдят всякакви проблеми, които ги вълнуват в тяхната професионална 
реализация. 
 
Забелязахте ли – няма да имаме лектор, а модератор. Значи наистина ще се стремим заедно да 
разрешаваме казуса. Без излишна теория, без четене на лекции, а съвместно дискутиране, 
търсене и решаване. Предизвикателството е голямо – нали ? 
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Практикумът ще се проведе на два етапа: 
 
Първи етап – онлайн занятия в периода от 08. Септември. 2010 година до 21. Септември. 
2010 година. На сайта на модератора ще бъде разкрита специална страница достъпна само за 
участниците в практикума. Занятията ще се провеждат в така наречения “неприсъствен” режим. 
По желание има възможност да се организира и чат в реално време.  В този етап всички 
участници ще поставят своите казуси. ВНИМАНИЕ ! Наясно сме с неудобството, което 
изпитват някои да поставят открито своите си проблеми, затова казусите ще бъдат поставяни 
анонимно. Тоест никой освен модератора няма да знае кой го е поставил. След това ще 
преминем през етапите, за които стана дума по-горе. 
 
Втори етап – присъствени семинарни занятия по време на посещението в Тунис в периода        
от 24. Септември. 2010 година до 01. Октомври. 2010 година. В този етап ще се проведат три 
семинарни занятия, на които под формата уъркшоп ще се провеждат дискусии по най-
проблемните моменти от първия етап. Предвидена е възможност за реална консултация с 
модератора и професионални дискусии между участниците в неформална обстановка. 
Консултациите и професионалните дискусии не са задължителни и ако нямате възможност или 
желание да присъствате може да използвате това време по своя преценка. При екскурзиите по 
време на пътуванията също ще имате възможност за неформални свободни разговори с 
модератора. 
 

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ 
Дата: 

Сутрин Следобед Вечер 
24.09.2010  Отлитане за Тунис. Свободно време 

25.09.2010 – 30.09.2010 
Три присъствени занятия.  
Туристическа програма.  

Свободна програма по преценка на участниците. 
01.10.2010 Отлитане за София  

 
По предварителна информация разписанието на полетите е както следва: 
 

24.09.2010 София - Монастир 15:30 BG - 17:55 BG (15:55 TN) Летище София 
01.10.2010 Монастир - София 10:15 TN (12:15 BG) - 14:30 BG Летище Монастир 

 
BG – българско време 
TN – тунизийско време 
 
 
Часова разлика между България и Тунис е - 2 часа (BG 12:00 часа --> TN 10:00 часа). 
 
Не забравяйте, че в специалната интернет страница ще имате възможност да получавате пълна 
информация за посещението ви в Тунис. 
 
Трети етап – след двуседмична почивка за периода от 15.Октомври.2010 година до 15. 
Ноември. 2010 година следва едномесечен незадължителен онлайн практикум, в който ще 
продължим да обсъждаме това, което ни интересува и което не сме успели да развием до край. 
 
На участниците в практикума ще бъде издаден сертификат, в който ще бъде упоменат 
хора-риума (35 часа), който те са покрили. 
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Настаняване в Тунис: 
 
Туроператорът “Хермес Холидейс” ни предлага участниците да бъдат настанени в хотел “Vinci 
Taj Sultan- 5 *” в град Хамамамет  
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Хотела се намира в курортната зона Ясмин Хаммамет, на брега на морето, на 105 км от летище 
Монастир, на 68 км от летище Тунис, съвременната медина – на 350 м, средновековната медина 
- на 12 км, на 350 м – атракционен парк “Carthage Land”. 
 
Той разполага с 2 ресторанта, 3 бара, мавританско кафене, открит басейн, детски басейн, закрит 
отопляем басейн, сауна, хамам, масажи, фитнес (доп.заплащане), център за красота, фризьор, 
(доп.заплащане), 2 тенис корта (наем на инвентар - доп.заплащане), волейбол, тенис на маса, 
дартс, аеробика, водна гимнастика, билярд (доп.заплащане), интернет (доп.заплащане), дневна и 
вечерна анимация, водни спортове (доп.заплащане), мини-клуб за деца (4-12 години). 
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Цени за участие в практикума: 
 

ПАКЕТ: 
№ ВАРИАНТ: Единична 

стая 
Легло в 

двойна стая 

Такса за 
участие в 

практикума 

1. 
Цени за участници в прак-
тикума 

335.00 EUR 
+ 97.00 EUR 

295.00 EUR 
+ 97.00 EUR 

95.00 EUR 

2. 
Цени за придружители на 
участници в практикума 

364.00 EUR 
+ 97.00 EUR 

318.00 EUR 
+ 97.00 EUR 

Х 

 

 
ВНИМАНИЕ ! 
 
97.00 EUR е стойността на задължителните летищни такси. 
Обикновенно тези такси не се посочват в цените на туристическите 
пакети, но ние ги прибавяме за да се ориентирате колко ще ви струва в 
последна сметка вашето участие. 
 
Туроператорът предлага вариант за настаняване на дете от 2 до 12 
години на допълнително легло в стаята на родителите на преферен-
циални цени. За допълнителна информация моля свържете се с 
организатора. 
 

 
Пакетните цени са на човек в евро и включват:  
 

���� самолетен билет София – Монастир –София;  
���� всички трансфери по програмата;  
���� 7 нощувки с полупансион (закуска и вечеря);  
���� медицинска застраховка с асистанс с покритие 5 000 EUR;  
���� обслужване от представител на фирмата – партньор на Хермес Холидейс;  
���� участие в онлайн занятията на практикума и една безплатна консултация с модератора. 

 
Пакетните цени не включват:  
 

� задължителни летищни такси и такса гориво – около 97 EUR (ние ги добавяме в 
крайната цена за Ваше улеснение);  

� лични разходи и бакшиши;  
� напитки;  
� екскурзиите и входните такси за историческите обекти и музеите. 
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Предлагаме ви следната туристическа програма: 
 
Двудневно приключение в Сахара. 
 
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 180 $ и при тръгване от Хамамет - 195 $. Цената включва 
транспорт, 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря, екскурзоводско обслужване. По време на 
екскурзията разглеждате 2/3 от страната, запознавате се с нейната история, с традициите и 
обичаите й. Много рано сутринта отпътувате от Вашия хотел с автобус в посока юг. Първата 
точка от Вашия маршрут е Ел Джем. Там се намира един от най-впечатляващите паметници на 
световната история – третият по големина римски амфитеатър. Именно той е послужил като 
декор за заснемането на незабравимия “Гладиатор” на Ридли Скот. Имате възможност да 
стъпите на гладиаторската арена, да погледнете от местата на публиката и дори да минете през 
тунелите, от които са излизали дивите животни. Следва градът Габес – зеления оазис. Идва ред 
и на посещението на най-известното поселище на коренни Тунизийци – бербери. Това е 
Матмата, където имате уникалната възможност да посетите подземните жилища. Обядвате в 
берберски ресторант. Град Дуз – вратата към пустинята. Тук започва Сахара. Тук ще бъде и 
нощувката Ви. Вечерта яздите камили в бедуински одежди и присъствате на великолепен 
спектакъл – залез в пустинята. На сутринта, се отправяте към пресъхналото солено езеро Шот 
Ел Джарид, известно с уникалните си миражи. Тръгването е много ранно, за да можете да се 
насладите на незабравимия изгрев точно по средата на езерото. Продължавате към Тозьор – 
единствения оазис, където има над 300 000 финикови палми. След това с джипове се отправяте 
към Атласките планини и оазиса Шибика, от където се открива великолепна гледка към Сахара 
и нейните оазиси. Приключението с джиповете е незабравимо преживяване. Шофьорите карат с 
80-100 км/ч. през пресечен терен, изкачват се и се спускат по 30 градусови наклони. Състезават 
се един с друг. Опитват се да Ви накарат да се почувствате като участници в ралито „Париж-
Дакар”. Посещавате и снимачната площадка на част от епизодите на “Междузвездни войни”. 
Продължавате към селището Темерза. Там на височина 1200 м. можете да се изкъпете във 
водопад (разбира се това е възможно само през летните месеци). Спускате се по Римския път 
към подножието на планината по част от трасето на Рали “Париж - Дакар”. Екскурзията 
продължава с автобус към Кейруан – четвъртият по святост град за мюсюлманите след Медина, 
Мека и Йерусалим. Спирате за кратка фотопауза около Голямата джамия, след което 
посещавате фабрика за килими. Връщате се в хотела си в късния следобед, уморени, но 
изключително впечатлени.  
 
Ел Джем – Кайроуан 
 
1. Кайроуан – четвъртата по големина светиня за мюсюлманството; великата джамия Окба; 
мавзолея на Сиди Сахби; извора Бир-Барута; водните басейни на двореца Аглобитис. 
2. Посещение на магазин за сувенири и магазин-изложба на традиционни кайроуански килими; 
традиционна тунизийска пекарна за сладкиши. 
3. Ел Джем – посещение на най-големия амфитеатър в северна Африка. 
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 50 $ и при тръгване от Хамамет - 55 $ 
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Лазерно шоу Ал Захра  
 
1. Интродукция: фолклорно шоу (ще видите приготвяне на традиционен тунизийски хляб 
Табуна и дори може да участвате в приготвянето му)  
2. Традиционна тунизийска вечеря, придружена с фолклорно шоу.  
3. Лазерно шоу под открито небе – придружено от дикторски текст на руски, френски и немски 
език последователно. 
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 50 $ и при тръгване от Хамамет - 55 $ 
 
Зоопарк Фригия и зулуско шоу  
 
1. Зоопарк Фригия – над 50 вида животни в просторни обиталища, панорамна гледка над парка и 
околностите. 
2. Шоу на тюленови кожи. Настанени сте в уютно кафе, където може да избягате от палещото 
слънце и да се насладите на прясноизцеден сок. В сувенирния магазин може да намерите 
уникални подаръци. 
3. Традиционна вечеря, придружена от незабравим спектакъл. Вечерята се сервира с червено 
вино и вода (включени в цената) 
Шоуто е разделено на три части: Зулу шоу; традиционен тунизийски фолклор; ориенталски 
танци и илюзионист. 
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 50 $ и при тръгване от Хамамет - 55 $ 
 
Фолклорна вечер. 
 
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 55 $ и при тръгване от Хамамет - 60 $. Цената включва 
транспорт, екскурзоводско обслужване, вечеря. Отпътуване от хотела към увеселителния център 
САХАРА СИТИ в Хамамет или ДУАР СИДИ в Сиди Калифа – посрещане и поднасяне на хляб 
Табуна от бедуинска жена. Вечеря от характерни Тунизийски специалитети и напитки. През 
целото време се демонстрират традиционни фолклорни танци /кючек, танц с амфора/. 
Програмата включва още езда на коне, жонгльори и др. След края на представлението - връщане 
в хотела.  
 
Целодневна Тунис – Картаген. 
 
Цена при тръгване от Сус/Монастир - 65 $ и при тръгване от Хамамет - 70 $. Цената включва 
транспорт, екскурзоводско обслужване, обяд. Отпътуване от Вашия хотел сутринта в комфортен 
автобус, придружен от местен екскурзовод на север към столицата Тунис. В зависимост от 
курорта, в който е разположен Вашия хотел, пътуването продължава около 1,5 – 3 часа. По пътя 
пред погледа Ви ще се сменят хиляди омагьосващи картини и пейзажи. Екскурзията има четири 
основни акцента. Преди всичко това е столицата Тунис – главната променада на града е като 
визитна картичка за него (обиколката е панорамна с автобус). Можете да усетите атмосферата, 
характера и ритъма на този красив град. Цветовете и ароматите на древната Медина ви връщат 
столетия назад. Втората важна точка е легендарният Картаген, станал олицетворение на 
богатство и могъщество. Величествените руини на римските терми, построени по времето на 
Император Антонин свидетелстват за богатството на изчезналия град. Следва обяд на шведска 
маса в някое от близките курортни градчета. Последната спирка от Вашата екскурзия е Музеят 
Бардо, където е представена най-богатата в света колекция от древни римски мозайки. 
 
Ето и малко фотографии, голяма част от които са направени от участници в предишното ни 
посещение в Тунис. В специалната интернет страница ние ще ви насочим към интернет линкове 
и с други с други фотографии, направени от миналогодишното ни посещение в Тунис. 
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Консултация в свободното време по желание на 
участниците. Тук сме в Сахара. 

 
 

Едно от присъствените занятия в хотела, в 
който бяхме настанени. 

   

Организатор на практикума “ДАЙВА КОНСУЛТ” ООД. 

Заявката се приема за потвърдена само в случаите, когато в срок от три дни дължимите такси са 
постъпили по сметката на организатора.  
 
В случаите на потвърдена заявка и последващ отказ се удържат 30 % от сумата като 
неустойка, които покриват неустойките на туроператори по различни резервации. 
 
Плащането се извършва по банков път на „ДАЙВА КОНСУЛТ”ООД 
 
     ПИБ АД, кл.”Златовръх” 
     IBAN: BG04 FINV 915010 BGN0LMKK 
     BIC: FINVBGSF  
 
 
За записване са необходими: трите имена (както са изписани в заграничния паспорт), ЕГН,  
номер на паспорта, дата на издаване  и валидност на паспорта). 
 
     За контакти: 
 
     тел.: (02)   480 81 08 
     GSM: (089) 855 45 22 
     e-mail: daiva@abv.bg 
 
     Даниела Иванова 
 
С оглед на правилното отразяване на вашите данни и безпроблемното Ви записване моля 
попълнете приложената бланка на следващата страница и ни я изпратете. За всеки един 
участник моля попълнете отделна заявка. Моля обърнете внимание, че организаторите няма да 
издават фактури за допълнителните туристически мероприятия по време на практикума. 
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“ДАЙВА КОНСУЛТ” ООД       ЗАЯВКА 
                за участие в практикум 
№         
                

“Казуси от нашата практика. “ 

                              

ЗА ВСЕКИ УЧАСТНИК ИЛИ ПРИДРУЖИТЕЛ СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНА ЗАЯВКА. 
                              

І. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТНИК В ПРАКТИКУМА: 
(ако заявката е само за втори или следващ придружител, моля попълнете само втората 
част от нея) 
                              

   
 (трите имена на участника по лична карта на кирилица)  

   
 (трите имена на участника на латиница така както е изписано в чуждестранния паспорт)  
                              

ЕГН:            Чуждестранен паспорт:         
                              

    Номер:    
                              

    Дата на издаване:    
                              

             Дата на валидност:    
                              

Избирам следния вариант за настаняване (отметнете със знака “Х”): 
                 

1. Легло в двойна стая:    - 487.00 EUR   
                 

2. Единична стая    - 527.00 EUR   

При последващ отказ се удържат 
неустойки в размер на 30 % от 
сумата. 

Цените са с включени задължителни летищни такси в размер на 97.00 EUR ! 
Моля в тридневен срок от подаване на заявката преведете дължимите суми ! 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:               
В случаите, когато сте отбелязали двойна стая и познавате и друг участник, с когото бих-  
те искали да бъдете настанен заедно, моля напишете неговите три имена (на кирилица):  
                              

   
                              
 

ЗАБЕЛЕЖКА:                       

Заявката се счита за подадена и потвърдена с извършване на окончателното плащане , което 
трябва да постъпи по сметката на организатора не по-късно от три дни след изпращането ú. 
                              
ДАННИ ЗА ФАКТУРА:                   
   
 (пълното и точно наименование на получателя на фактурата)  
                              

 ЕИК:     ДДС №   
                              

Пълен и точен адрес:   
                              

  
                              

 
ДАННИ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ПРАКТИКУМА: 

           

                              

e-mail    Потребителско име:  
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ІІ. ЗАЯВКА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ НА УЧАСТНИК В ПРАКТИКУМА: 
(ако няма да имате придружител, моля не попълвайте тази част от заявката) 
                              

   
 (трите имена на участника по лична карта на кирилица)  

   
 (трите имена на участника на латиница така както е изписано в чуждестранния паспорт)  
                              

ЕГН:            Чуждестранен паспорт:         
                              

  - възрастен  Номер:    
                              

  - дете  Дата на издаване:    
                              

             Дата на валидност:    
                              
Избирам следния вариант за настаняване (отметнете със знака “Х”): 
                 

1. Легло в двойна стая:    - 415.00 EUR   
                 

2. Единична стая    - 461.00 EUR   

При последващ отказ се удържат 
неустойки в размер на 30 % от 
сумата. 

                              

 - Допълнително легло за дете в стаята на родителите (обадете се на организатора за цената) 
                              

Цените са с включени задължителни летищни такси в размер на 97.00 EUR ! 
Моля в тридневен срок от подаване на заявката преведете дължимите суми ! 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:               
В случаите, когато сте отбелязали двойна стая и познавате и друг участник, с когото бих-  
те искали да бъдете настанен заедно, моля напишете неговите три имена (на кирилица):  
                              

   
                              

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

                      

Заявката се счита за подадена и потвърдена с извършване на окончателното плащане , което 
трябва да постъпи по сметката на организатора не по-късно от три дни след изпращането ú . 
                              
ДАННИ ЗА ФАКТУРА:                   
   
 (пълното и точно наименование на получателя на фактурата)  
                              

 ЕИК:     ДДС №   
                              

Пълен и точен адрес:   
                              

  
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


