Практикум
“Ръководител и
счетоводител –
конфликт или
взаимодействие”
Египет
03.05 – 10.05.2010
България
Онлайн интернет занятия
17.05 – 30.05.2010

Вечната дилема между ръководителя и счетоводителя идва от конфликта на законите с
интересите на собствениците на предприятието. По време на практикума ще се опитаме да
идентифицираме конфликтите, които биха могли да настъпят между ръководителя на едно
предприятие и неговия счетоводител. Ще потърсим начини за тяхното разрешаване. Ще се
опитаме да намерим “златната среда” за развитието на взаимоотношенията между ръководителя
на едно предприятие и неговия счетоводител. Ще направим опит да изградим правилната
дъжностна характеристика на счетоводителя и баланса между неговите права и задълженията.
От къде почва отговорността на ръководителят и от къде тази на счетоводителят – това е и един
от основните въпроси, които ще дискутираме. Ще се опитаме да разиграем и един медиативен
казус, в който ръководителите от една страна ще разрешават спор със счетоводителите от друга
страна.
Интерес към практикума биха имали не само счетоводители, но и ръководители на фирми и
други специалисти, които имат досег с проблемите от тематиката.
Модератор и лектор на практикума ще бъде Тошко Поптолев – дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор. Лектора 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.
Практикума ще се проведе на два етапа:
Първи етап – присъствени семинарни занятия по време на посещението в Египег в периода
от 04. Май. 2010 година до 08. Май. 2010 година. В този етап ще се проведат три семинарни
занятия, на които под формата уъркшоп ще се провеждат дискусии по изключително
практически казуси с оглед усвояването на основните моменти от разглежданата материя.
Предвидена е възможност за реална консултация с лектора 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 лектора.
Втори етап – заключителни онлайн занятия в периода от 17. Май. 2010 година до 30. Май.
2010 година. На интернет страницата на лектора ще бъде разкрит специален раздел достъпен
само за участниците в практикума. В продължение на две седмици участниците ще се запознаят
с някои теоретични постановки по обсъжданата тема. Занятията ще се провеждат в така
наречения “неприсъствен” режим. Това означава, че лектора ще поставя определени материали
и участниците ще ги обсъждат дискусиите и обсъжданията ще се осъществяват в съответния
форум в удобно за тях време (предвидено е на 1 седмица да се проведат по 2 онлайн занятия).
По желание има възможност да се организира и чат в реално време. В този етап ще се
предоставят достатъчно практически и теоретични материали, с които участниците ще
придобият допълнително опит и знания в обхвата на тематиката. Желаещите да получат
сертификат за участие ще трябва да се справят и с една опростена разработка по избрана от тях
тема, която да предоставят на останалите участници.

По време на първия етап участниците могат да обсъдят и нейната промяна в зависимост от
тяхното желание и възможностите на туроператора, който изпълнява техническата организация.
Ето и програмата на втори етап:
Дата и ден

03.05.2010 - Понеделник

04.05.2010 - Вторник
08.05.2010 - Неделя
09.05.2010 - Понеделник

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ
Сутрин
Следобед
Вечер
Пристигане на летище
Шарм Ел Шейх,
Панорамна обиколка на град Шарм Ел Шейх
трансфер до хотела и
настаняване
Съобразно избраната от участниците туристическа програма:
- Провеждане на три присъствени занятия, от които едното ще е ролева
игра за разрешаване на конфликти.
- Свободни дискусии между участниците или с лектора.
- Свободни консултации с лектора.
Свободна програма
Отпътуване за София

По предварителна информация разписанието на полетите е както следва:
03.05.2010
09.05.2010

София
- Шарм Ел Шейх 09:00
Шарм Ел Шейх - София
16:00

- Летище София - Терминал 1
- Летище Шарм Ел Шейх

Настаняване:
Туроператорът “Хермес Холидейс” ни предлага участниците да бъдат настанени в хотел Sol Y
Mar Riva Club - 5* в град Шарм Ел Шейх.

Какво предлага този хотел
Sol Y Mar Riva Club e част от три петзвездни хотели ситуирани на плажната ивица на Nabq.
Намира се на минути от интернационалното летището в Шарм и на 15 минути от бликащия от
енергия нощен живот в Naama Bay.
В цената са включени 6 нощувки all exclusive. Всички други услуги, които предлага хотела се
заплащат допълнително (вижте списъка на следващата страница). Моля обърнете внимание, че
имате избор в каква стая да бъдете настанявани.

В хотела разполагате с:
Sun Flower Restaurant - главен ресторант
Pearl - ресторант с морски дарове
Cadillac Restaurant - класически американски ястия от 50-те
Splash Bar - лоби бар
Sun Pool Bar - басеен бар
Champagne Bar
Гостите също имат опция да избират от няколко ресторанта и барове, които са общи за Sol Y
Mar Riva Beach, Sol Y Mar Riva Club и Sol Y Mar Riva Mar хотели.
18,000 метра река минаваща през лобито и около хотела
Два басейна (загряват се през зимата)
Spa с 17 стаи за лечение и Таласотерапия*
Център за водни спортове*
Scuba diving*
Детски басейн
Детски клуб
Тенис корт
Bowling център*
Волейбол и баскетбол
Кино комплекс
Интернет кафе
Лимузинен сервиз*
24-часа room service*
Лекар*
Пране*
* - Предлага се при доплащане

•
•
•

Пакетните цени са в евро и включват:
самолетен билет София – Шарм Ел Шейх –София,
6 нощувки в Шарм Ел Шейх (1 нощувка повече от традиционните оферти) all
exclusive
всички трансфери по програмата
летищни такси 94 EUR (обърнете внимание, че в традиционните оферти тази такса
се заплаща допълнително)
такса за участие в практикума (обърнете внимание, че в традиционните оферти
такова предложение няма )
медицинска застраховка Асистанс
панорамна обиколка на Шарм Ел Шейх
обслужване от представител на фирмата – партньор на Хермес Холидейс

•
•
•

Пакетните цени не включват:
бакшиши и лични разходи
избраните от вас екскурзии
входна виза – 15 USD

•
•
•
•
•

Туроператора предлага на Вашето внимание следните екскурзии:
ЕКСКУРЗИЯ

Лодка с прозрачно дъно
Акваскоп
Бедуинска вечер в пустинята със сафари на камили (с вечеря)
Разходка с лодка с възможност за гмуркане и включен обяд
Еднодневна екскурзия до Луксор (източния и западния бряг) с включен обяд със
самолет
Кайро с автобус
Кайро със самолет
Петра - / Йордания / със самолет
Петра - / Йордания / с катамаран през Акаба
Изкачване на върха, където Мойсей е получил скрижалите с десетте божии
заповеди
Посещение на манастира “Св. Екатерина”
СПЕЦИАЛНО ЗА ГМУРКАЧИ - 3 ДНИ С ПО 2 ГМУРКАНИЯ НА ДЕН И
ВКЛЮЧЕН ОБЯД НА ЛОДКАТА И ТРАНСФЕРИ ДО И ОТ ВОДОЛАЗНИЯ
ЦЕНТЪР

ЦЕНА В USD.

25
55
40
35
230
80
265
340
280
40
45
125

Акваскоп / полуподводница

Незабравимо пътуване с огромна моторна лодка с множоство стъклени илюминатори на дъното,
през които всеки може да се наслади на корали и риби във всички възможни цветове.

Сафари в пустинята

Керван с камили и гостуване в Бедуинско поселище с вечеря. Ще се полюбувате на залеза
пушейки наргиле или за смелчаците опцията е яздене на камила. Вечерята е включена в тура.
Целодневна екскурзия до Кайро с автобус (или самолет)

На място ще посетите Пирамидите, Сфинкса, Египетския музей със събрани съкровища от
всички етапи на Египетското изкуство, пазара Кан Ел Калили.

Целодневна екскурзия до Луксор със самолет

Еднодневна екскурзия с включен обяд и посещение на двата бряга. Ще може да видите
Долината на царете, храма на Хатшепсут и Мемнон на западния бряг и посещение на Карнак и
храмовете по източния бряг.
Посещение на манастира “Света Елена” на Синайския полуостров

Един от най-старите християнси манастири. Известен с мястото където се намира и съхранява
горящия храст, с който Бог за пръв път е установил контакт с Мойсей.

Изкачване на върха в Синанайската планина където Мойсей е получил десетте Божи
заповеди.

Посещение на връх Синай където според Библията от Бог на Мойсей десетте Божи заповеди.
Цени за участие в практикума:
-

в двойна стая
в единична стая

– 550.00 EUR
– 850.00 EUR

Цените включват:
- самолетен билет София – Шарм Ел Шейх – София;
- летищна такса – 94 EUR на човек *;
- такса за участие в практикума *;
- панорамна обиколка на Шарм Ел Шейх *;
- медицинска застраховка Асистанс;
- 6 нощувки all exclusive;
- трансфери летище – хотел - летище
* - В цените на пакетите предлагани от други туроператори този елемент не е включен и се
заплаща отделно. В нашето предложение ви предлагаме пълната цена.
Цените не включват:
- Допълнителните екскурзии (за тях цените са посочени към съответното представяне);
- Напитки (освен където е опоменато допълнително – например в екскурзиите);
- Бакшиши;
- Разходи от личен характер;
- виза – 15 USD;

Организатор на практикума “ДАЙВА КОНСУЛТ” ООД.

Срок за записване 29.04.2010 г.
При записване се заплаща цялата стойност на пакета.
Окончателната стойност се заплаща до 29.04.2010 г.
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 на паспорта.
За контакти:
тел.:
GSM:
e-mail:

(02) 480 81 08
(089) 855 45 22
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, а ако ще искате една обща фактура за някои от
участниците отбележете това на съответното място в заявката. Моля обърнете внимание, че
организаторите няма да издават фактури за допълнителните туристически мероприятия по
време на практикума.

Ако това не Ви затруднява, ще Ви бъдем благодарни, ако попълните заявката на компютър.
“ДАЙВА КОНСУЛТ” ООД

ЗАЯВКА
за участие в практикум

№

“Ръководител и счетоводител – конфликт или
взаимодействие. “

(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”):
- двойна стая
– 550.00 EUR;
- единична стая

– 858.00 EUR;

ЗАБЕЛЕЖКА:
В случаите, когато сте отбелязали двойна стая и познавате и друг участник, с когото бихте искали да бъдете настанен заедно, моля напишете неговите три имена (на кирилица):

ЗАБЕЛЕЖКА:
Заявката се счита за подадена и потвърдена с извършване на авансовото плащане в размер
на 30 % от заявената от вас цена за участие.
ДАННИ ЗА ФАКТУРА:
(пълното и точно наименование на получателя на фактурата)

ЕИК:
Пълен и точен адрес:

ДДС №

ДАННИ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ПРАКТИКУМА:
e-mail:
Предпочитано потребителско име:

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с организатора на практикума:
За контакти:
тел.:
GSM:
e-mail:

(02) 480 81 08
(089) 855 45 22
dajva@abv.bg

Даниела Иванова

