
 
 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР    

  

НА ТЕМА: 
 

„Данъчно облагане и социално осигуряване на регистрирани 

земеделски стопани“ 

 
Дата: 13 май 2021 г. (четвъртък) 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален 

областен офис /ТОО/ - Ловеч), НАП „Дирекция обжалване и данъчно 

осигурителна практика“, гр. В. Търново.  

 

По време на онлайн семинара: По време на семинара участниците ще се 

запознаят със Закона за данъка върху доходите на физически лица. Доходи и 

данъчни видове доходи. Облагане и необходими доходи. Годишна данъчна 

основа. Окончателен данък за дохода. Годишна данъчна декларация и други. 

Освен това ще получат информация, относно осигуряването на регистрирани 

земеделски стопани по смисъла на Кодекса на социалното осигуряване. Вид 

осигуровки. Срокове за внасяне на осигурителните вноски и други. 

Начален час на онлайн семинара: 9:30 ч. 

Краен час: 11:30 ч. 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация! 

Линк за регистрация:  https://forms.gle/oyZxjT3VV9A7cua6A 

 

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/97521936372 

       

ID за семинара:   975 2193 6372 

 

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа 

Милка Нанова (координатор на ТОО – Ловеч на НССЗ), тел.: 0887 896 979, е-

mail: lovech.m@naas.government.bg 

  

 

Очакваме Ви ! 
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

 

П Р О Г Р А М А 
 

09:30 - 09:40 

Представяне на лекторите и участниците в семинара  

Лектор: експерт от НССЗ 

 

09:40 -  10:10 

 

Данъчно облагане на регистрирани земеделски стопани 

Лектор:  Илиян Илиев, гл. експерт по приходите към  НАП-Дирекция 

обжалване и данъчно осигурителна практика, гр. Велико Търново 
 

10:10  - 10:40 

 

Социално осигуряване на регистрирани земеделски стопани 

Лектор: Даниела Стефанова, гл. експерт по приходите към  НАП-

Дирекция обжалване и данъчно осигурителна практика, гр. Велико 

Търново 

 

10:40 - 11:00 

 

Дискусия и въпроси към лекторите  

11:00 - 11:15 

Очаквани условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ 

за развитието на малки стопаства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  

Лектор: експерт от Териториален областен офис /ТОО/ - Ловеч, 

НССЗ 

 

11.30 Закриване на семинара 

 

 
 

 


