
 

 

                                                                                 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННЕЕНН  ДДЕЕНН  

„„ННААРРЕЕДДББАА  НН--1188::  ППРРААВВННИИ  ИИ  ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККИИ  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ЗЗАА  ББИИЗЗННЕЕССАА““  
 

 
 
Информация за лекторите: 

 
1. Адв. Лена Бориславова практикува гражданско и търговско право. Завършва първа по успех СУ “Св. Климент 

Охридски”, изучава европейско право половин година в Германия, стипендиант е на Комисия “Фулбрайт” и през 

2016 завършва магистратура по право (LL.M.) в “Харвард”, САЩ. Лена Бориславова е една от трите българки, 

включени в престижния списък на международното списание „Форбс“ за най-успешни млади предприемачи в света 

за 2018 г. 

2. Г-н Паско Пасков е управител на българската софтуерна компания Степ-Софт, която от 1995 г. предлага на своите 

клиенти ERP, счетоводни и търговско-складови софтуерни продукти. Бакалавър по “Икономика и Компютърни 

науки” от Washington and Lee University, САЩ, и Магистър по “Математическо моделиране в икономиката” от СУ “Св. 

Климент Охридски”. Г-н Пасков има над 10-годишен опит в областта на информационните системи и по-специално в 

разработването и внедряването на ERP системи за бизнеса. Член на БАРБС, БАИТ. 

3. Г-н Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол”, ЦУ на  Националната агенция по 

приходите с над 10-годишен опит в НАП. 

25.07.2019 г., четвъртък 

09:30 – 10:00 ч. Регистрация  

10:00 – 10:05 ч. 
Откриване: 
Д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на  ИАНМСП 

10:05 – 10:50 ч. 

Панел 1: 
 Задължени лица по Наредба Н-18: към кого са приложими новите изисквания? 
 Сроковете за изпълнение на задълженията по Наредба Н -18. 
 Нови моменти в уредбата на касовите апарати и софтуерите за управление на 

продажби – основен преглед и практически проблеми; 
 Правомощия на НАП при проверка. Санкции. 

адв. Лена Бориславова, адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Величков и 
Кючуков“ 

10:50 – 11:00 ч. Почивка 

11:00 – 11:45 ч. 

Панел 2: 
 Приложимост на изискванията на Наредба Н-18 в зависимост от вида софтуер, 

който използваме; 
 Изисквания към СУПТО, ERP и CRM системите на всеки бизнес; 
 Приложение № 29 от Наредба Н-18; 
 Проблемни моменти 

г-н Паско Пасков, управител на „Степ-Софт“ ООД 

11:45 – 11:55 ч. Почивка 

11:55 – 13:00 ч. 

Дискусионен панел: 
 Предстоящи промени в режима по Наредба Н-18 – предложения и резултати от 

работите на експертните работни групи; 

 Въпроси от отговори 
г-н Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“, 
Национална агенция за приходите 
Представители на Министерство на финансите и Министерство на икономиката 


