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Абонамент 2018  

l  За контакти и заявки за абонамент: тел. 02/983 64 27; e-mail: office@schetovodstvoplus.com
или на редакционния сайт  ww .schetovodstvoplus.comw

l  За контакти и заявки за абонамент: тел. 02/983 64 27; e-mail: office@schetovodstvoplus.com
или на раедакционния сайт www.schetovodstvoplus.com

l  В заявката се посочват данни за фактурата, която след получаване на превода ще бъде
изпратена по електронен път.

l  Абонаментът се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ОРКП „Мисъл” 
IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, клон София. 

l  Преференциалните цени са за годишен абонамент в редакцията или чрез дистрибуторите 
на редакцията  до 30.09.2017 г. 

Ñïèñàíèå �ÄÀÍÚÖÈÒÅ Â ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß�

Премии за абонатите с абонамент до 30.09.2016 г.:

l 10% намаление на цената за годишен абонамент
l  безплатно участие в национален счетоводно-данъчен 
семинар
l „Годишна книга на счетоводителя 2017” (в електронен вид)
l Електронен компас 2017 (в електронен вид - публикациите 
за 2017 г. в сп. „Данъците” по ключови думи)

Списанието ще акцентира на 

отражението на промените 

в данъчната нормативна уредба 

и на съдебните решения върху 

дейността на предприятията.

Годишна цена за абонамент до 30.09.2016 г.:
           Книжен вариант             Електронен вариант

�����174�лв.

        с ДДС 
X ���156�лв.

    с ДДС
���135�лв.
    с ДДС

�����150�лв.
        с ДДС X

Áèáëèîòåêà �ÁÚËÃÀÐÑÊÈ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÈÒÅË�

Премии за абонатите с абонамент до 30.09.2016 г.:

l 10% намаление на цената за годишен абонамент
l „Годишна книга на счетоводителя 2017” 
(в електронен вид)

Редакцията възстановява издаването 
на библиотеката поради многото 

запитвания и необходимостта от по-
цялостни разработки по счетоводство, 
данъци, трудово право и осигуряване.

Годишна цена за абонамент до 30.09.2016 г.:
           Книжен вариант             Електронен вариант

�����126�лв.

        с ДДС 
X ���114�лв.

    с ДДС
���99�лв.
    с ДДС

�����108�лв.

        с ДДС 
X
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До 30.09.2017 г.                     Абонамент 2018 г.                        – 10%

Списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”
12 броя годишноГодишна цена за абонамент до 30.09.2017 г.:

Книжен вариант
207 лв. с ДДС       186 лв. с ДДС

Електронен вариант
180 лв. с ДДС       162 лв. с ДДСПремии за абонатите с абонамент до 30.09.2017 г.:

- безплатно участие в национален счетоводно-данъчен семинар
- „Годишна книга на счетоводителя 2018” (в електронен вид)
- Електронен компас 2018 (в електронен вид – публикациите за 2018 г. в сп. „Счетоводство плюс…” по 
ключови думи)
Списание „Библиотека Български счетоводител” и „Данъците в Република България“

10 броя годишноГодишна цена за абонамент до 30.09.2017 г.:

Книжен вариант
144 лв. с ДДС       132 лв. с ДДС

Електронен вариант
126 лв. с ДДС       114 лв. с ДДСПремии за абонатите с абонамент до 30.09.2017 г.:

- безплатно участие в национален счетоводно-данъчен семинар
- „Годишна книга на счетоводителя 2018” (в електронен вид)
- Електронен компас 2018 (в електронен вид – публикациите за 2018 г. в сп. „Библиотека Български 
счетоводител“ по ключови думи)

Преференциалните цени са за годишен абонамент в редакцията или чрез дистрибуторите на 
редакцията в срок до 30 септември.

Абонаментът се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ОРКП „Мисъл“: IBAN: BG05 
CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, клон София.

За контакти и заявки за абонамент: тел. 02/983 64 27; e-mail: .office@schetovodstvoplus.com
В заявката се посочват данни за фактурата, която след получаване на превода ще бъде изпратена по 

електронен път.

Ñïèñàíèå �Ñ×ÅÒÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏËÞÑ 
Äàíúöè, Ñîöèàëíè îòíîøåíèÿ�

12 áðîÿ ãîäèøíî

Премии за абонатите с абонамент до 30.09.2017 г.:
l безплатно участие в национален счетоводно-данъчен семинар

l „Годишна книга на счетоводителя 2018” (в електронен вид)

l Електронен компас 2018 (в електронен вид - публикациите за 2018 г. 
в сп. „Счетоводство плюс…” по ключови думи)

Годишна цена за абонамент до 30.09.2017 г.:

           Книжен вариант        Електронен вариант

�����207�лв.
        с ДДС X ���186�лв.

    с ДДС
���162�лв.
    с ДДС

�����180�лв.
        с ДДС X

Премии за абонатите с абонамент до 30.09.2017 г.:
l безплатно участие в национален счетоводно-данъчен семинар

l „Годишна книга на счетоводителя 2018” (в електронен вид)

l Електронен компас 2018 (в електронен вид - публикациите за 2018 г. 
в сп. „Библиотека Български счетоводител” по ключови думи)

Годишна цена за абонамент до 30.09.2017 г.:

           Книжен вариант        Електронен вариант

�����144�лв.
        с ДДС X ���132�лв.

    с ДДС
���114�лв.
    с ДДС

�����126�лв.
        с ДДС X

Ñïèñàíèå �Ñ×ÅÒÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏËÞÑ 
Äàíúöè, Ñîöèàëíè îòíîøåíèÿ�

12 áðîÿ ãîäèøíî

Премии за абонатите с абонамент до 30.09.2017 г.:

l безплатно участие в национален счетоводно-данъчен семинар

l „Годишна книга на счетоводителя 2017” 
(в електронен вид)

l Електронен компас 2017 (в електронен вид - публикациите за 2017 г. 
в сп. „Счетоводство плюс…” по ключови думи)

Годишна цена за абонамент до 30.09.2017 г.:

           Книжен вариант        Електронен вариант

�����207�лв.
        с ДДС X ���186�лв.

    с ДДС
���162�лв.
    с ДДС

�����180�лв.
        с ДДС X

Ñïèñàíèå �ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÈÒÅË� 
è �ÄÀÍÚÖÈÒÅ Â ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß�

10 áðîÿ ãîäèøíî

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ
2018

ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ
2018

10%До 30.09.2017 г.
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