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П О К А Н А  
 

Адванс ООД и ОмегаСофт ООД имат удоволствието да Ви поканят на  

СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ на тема: 

Промени в социалното и здравното осигуряване за  2019 г.  
Новости при подаване и прием на Декларации  обр.1 и 6 към НАП.  

Уведомления за трудови договори –  нови моменти през 2019 г.  
Електронни услуги на НАП, здравноосигурителен статус на лицата.  

Реализация на промените в ПП Омекс2000. 
 

ЛЕКТОРИ: 
 

Малина Панайотова – Началник отдел в ЦУ на НАП 
Управител и специалисти на ОмегаСофт ООД и Адванс ООД 

 

ПРОГРАМА  

12.00 - 13.00 ч. Регистрация 

13.00 - 15.00 ч. - Изменения в социалното и здравно осигуряване за 2019 г.  
 - Новости в подаването и приемането на Декларации обр. 1 и обр. 6 към НАП.  
 - Уведомления за трудови договори – нови моменти и практически казуси. 
 - Формиране на здравноосигурителния статус на лицата - основни моменти и 

проблеми. 
 - Електронни услуги на НАП. 
 - Отговори на въпроси.  
 Лектор: Малина Панайотова – Началник отдел в ЦУ на НАП 

 

15.00 - 15.30 ч. Кафе пауза 

15.30 - 17.00 ч. - Реализация на нормативните изменения за 2019 г.  
 - Нови функционалности в ПП Омекс2000. 
 - Отговори на въпроси. 
 Лектор: Управител и специалисти на ОмегаСофт ООД и Адванс ООД 
 

Семинарът ще се проведе на 30 януари (сряда) 2019 г.  
в Бална зала на Хотел Империал Пловдив, с адрес: ул. Лев Толстой № 6. 

 

Таксата за участие е 72 лв. (с вкл. ДДС) на човек. При записване на втори и всеки 
следващ участник от организация - 10% отстъпка.  

Цената включва такса за участие, кафе-пауза, лекционни и работни материали.  
Плащането се извършва по банкова сметка на Адванс ООД в Банка ДСК - ЕАД, код 

STSABGSF, IBAN: BG46STSA93000025641018. За заплатената сума ще получите данъчна фактура с 
текст “Такса за участие в семинар”.  

 

Молим Ви да заявите участие в семинара до 18.01.2019 г., като попълните 
регистрационната форма или се обадите на тел.: 032 622565, 032 622573, 0888564749. 
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