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EY Bulgaria

EY HR Academy е установена програма, 
насочена към изграждане на ключови 
компетенции на HR екипите, свързани с 
мобилност на персонала, привличане и 
задържане на таланти и администриране
на трудовите правоотношения. Фокусът на 
програмата ни са последните 
предизвикателствата пред работодателите и 
ускоряващия ефект на COVID-19 върху тях

има удоволствието да Ви представи 
своята 20/21 г. програма за 
придобиване на EY HR Academy 
диплома.

в областта на личните и корпоративните 
данъци, социалното осигуряване, изчис-
ляването на работните заплати, трудовото 
право и бизнес имиграцията в контекста на 
глобалните тенденции в управлението на 
човешките ресурси и изцяло променената 
работна среда в условията на пандемия.



Невена Ковачева

Срок за записване:  
31 декември 2019 г.

Срок за плащане: 
5 работни дни преди  
началото на съответния 
модул

*Заявки за участие се приемат до запълване на групата.

Програмата е базирана на уебинар 
сесии по ваше желание и 
необходимост, включващи въпроси и 
отговори по представените теми, както 
и примери от практиката. Програмата 
се провежда на български език, но 
имаме възможност и за пригодени на 
английски език сесии. Програмата е 
предназначена за HR специалисти, 
данъчни директори, счетоводители, 
както и други специалисти, занимаващи

се с персонала на компаниите. В края 
на всеки модул на участниците ще
бъде издаден сертификат. При успешно 
завършване на цялата програма ще 
бъде издадена EY HR Academy диплома.

Интересувате се от 
специфично за Вас 
решение?

Ние Ви предлагаме въз-
можността да изберете 
времето, продължител-
ността и съдържанието 
на обучението или 
семинара, съобразено с 
конкретните Ви нужди.

Моля, потвърдете  
Вашето участие* и това 
на Ваши колеги на:

Невена Ковачева
Асоцииран съдружник 
Данъци, Глобална мобилност

Nevena.Kovacheva@bg.ey.com 
+359 887 601 233

Срок за записване:
Във всеки момент, в 
който имате нужда.

Срок за плащане: 
5 работни дни преди 
началото на 
съответния модул/ 
сесия.



Модулът включва представяне на 
ключови изисквания при 
командировки,  дистанционна 
работа в чужбина, изпращане и 
посрещане на служители към и от 
чужбина, приложими за широк 
кръг индустрии, както и 
дискутиране и решаване на 
примерни казуси.

Основни теми
• Бизнес имиграция - режими за

легално пребиваване и полагане
на труд на територията на България
(визи, разрешителни за работа и
престой)

Продължителност: 

Цена за един участник: 

90 мин. за всяка уебинар сесия

350 Евро без ДДС* на модул

Подробна програма ще бъде изпратена предварително на регистриралите се 
участници.

ъде изпратена предварително на регистриралите се участници.

Модул: Международна  
мобилност на персонала 
в новите условия на 
работа

1
• Командироване на служители:

• Командировки в страната
• Командировки в чужбина

• Командировки в ЕС при
предоставяне на услуги (posting)

• Необходими документи и процедури
зауведомяване

• Създаване на вътрешни политики

• Дистанционна работа на служители
от чужбина

• Данъчна и социално-осигурителна
позиция на служителите

• Промяна в пейрол процеса и
задължения за деклариране

• Корпоративни данъчни аспекти
• Трансферно ценообразуване



Модулът включва представяне на 
различни типове мотивационни
схеми, социални придобивки, 
възможности за гъвкаво работно
време и видове обучения, отговарящи 
на новите предизвикателства. Ще
бъдат изложени тяхното данъчно, 
социално-осигурително и трудово-
правно третиране, както и реални 
примери от добрите практики.

Основни теми
• Мотивационни схеми на

възнаграждения
• Основни видове допълнителни

възнаграждения и придобивки –
бонуси, акции, опции за придобиване
на акции

• Трудово-правни аспекти при оценка
на работата

• Данъчно и социално-осигурително
третиране и задължения за
деклариране

• Изграждане на ефективен вътрешен
процес за комуникация към
служителите

• Социални придобивки
• Основни видове
• Законови изисквания за предоставяне

*При включване в цялата програма, цената за един участник е 900 Евро без ДД

Модул: Решения за привличане 
и задържане на таланти2

• Социално-осигурително и данъчно
третиране

• Видове схеми за гъвкаво работно
време

• Редовно, удължено, намалено и
непълно работно време

• Разпределение на работното време -
с променливи граници, ненормиран
работен ден

• Работа на смени и сумирано
изчисляване на работното време

• Документиране и отчитане

• Изчисляване на трудовото
възнаграждение и задължения за
деклариране

•

 

Гъвкавост на работното място

• Работа от разстояние

• Надомна работа

• Обучения

• Обучения в чужбина

• Обучения по време на работа

• Наемане на студенти

• Вътрешно-корпоративни трансфери

Условия за Гъвкавост, развитие и 
благополучие 

•

Продължителност: 

Цена за един участник: 

90 мин. за всяка уебинар сесия

350 Евро без ДДС* на модул

Подробна програма ще бъде изпратена предварително на регистриралите се 
участници.



Модулът е насочен към изграждане 
на ключови компетентности, свързани 
с администрирането на трудовите 
правоотношения и изчисляването на 
възнагражденията, както и представяне 
на казуси и предизвикателства от 
практиката. 

Основни теми
• Наемане на нови служители

• Подбор на персонала  - ограничения,
оферта за работа

• Сключване на трудови договори

• Трудов стаж и трудова книжка

• Документи за постъпване на работа

• Прекратяване на трудовото
правоотношение

• Ограничения при прекратяване

• Документи

• Видове обезщетения

Продължителност: 

Цена за един участник: 

90 мин. за всяка уебинар сесия 

350 Евро без ДДС* на модул

Модул: Предизвикателства в администри-
рането на трудовите правоотношения  
и изчисляването на възнагражденията 3

• Трудови досиета

• Съдържание

• Защита на личните данни на
служителите

• Електронна комуникация и
електронни трудови досиета

• Специфики при изчисляването на
трудовото възнаграждение

• Определяне на брутното трудово
възнаграждение

• Осигурителен доход и осигурителен
стаж

• Осигурителни вноски

• Облагаем доход от трудови
правоотношения

• Последни промени в трудовото,
социално-осигурителното и данъчното
законодателство

Подробна програма ще бъде изпратена предварително на регистриралите се 
участници.



Милена Благоева 
Асоцииран съдружник,

Финансово-счетоводни и пейрол услуги

Лектори

Свържете се с нас

/EYCareersBulgaria /company/ernstandyoung EYBulgariaCareers

Невена Ковачева
Асоцииран съдружник 

Данъци, Глобална мобилност

Виктор Митев
Асоцииран съдружник 

Международни данъчни и правни сделки

Ребека Клейтман
Мениджър 

Трудово право



EY | Одит | Данъци | Сделки | Консултации

За EY 

EY е световен лидер в сферата на одита, данъчните и финансовите консултации и сделки. 
Задълбочените познания и качествените услуги, които предоставяме, спомагат за укрепването на 
доверието и сигурността в капиталовите пазари и в икономиките по целия свят. 

Ние изграждаме изключителни лидери, които работят заедно, за да отговорят на очакванията на 
нашите клиенти и всички заинтересовани  страни. По този начин ние играем важна роля в 
изграждането на един по-добър корпоративен свят за нашите служители, клиенти и по-широки 
области. 

EY е част от глобалната организация и може да се отнася към една или повече компании-членове 
на Ърнст и Янг Глобал Лимитид, всяка от които е самостоятелно правно дружество. Ърнст и Янг 
Глобал Лимитид е дружество с ограничена отговорност, регистрирано във Великобритания, което 
не предоставя услуги на клиенти.  

За повече информация за нашата организация, моля посетете  
ey.com. 

2020 Ърнст и Янг България ЕООД  
Всички права запазени.




