Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Клуб Z
√ КРИБ и АИКБ подкрепят лимита за обезщетения при смърт на пътя
В становище двете работодателски организации обясняват защо
Двете големи работодателски организации в България - Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ) и
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), подкрепят въвеждането на праг за обезщетения за по-широкия
кръг роднини при искове, свързани със смърт при пътнотранспортно произшествие (ПТП). Освен това настояват да се
приеме и системата "бонус малус", във вида, в който действа в останалите европейски страни.
В свое становище, адресирано до председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова
(ГЕРБ), те мотивират подкрепата си за направените от нея предложения за изменение и допълнение на Кодекса за
застраховане и Закона за задълженията и договорите във връзка с Тълкувателно решение No1 на Върховния касационен
съд (ВКС) от 21.06.2018 г.
Тълкувателното решение разшири кръга на лицата, които могат да претендират за обезщетения.
Ето и пълният текст на решението:
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с
безпокойство следят настъпващите изменения на застрахователния пазар в България, произхождащи от новото
тълкувателно решение на ВКС No 1/2016 от 21.06.2018 г. С това тълкувателно решение в значителна степен се разширява
кръгът на лицата, имащи право да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки.
В този кръг вече са включени братята и сестрите на починалия/починалата и съответните възходящи и низходящи роднини
от втора степен, както и всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от
неговата смърт продължителни морални болки и страдания. Регистрираме и трайна тенденция на постоянен ръст на
сумите, които се присъждат от българския съд за неимуществени вреди на близки на починало лице. В съчетание с
разширяването на кръга на правоимащите лица в съответствие с цитираното тълкувателно решение, лицата причинили
неимуществени вреди, несъмнено ще бъдат ангажирани със значително по-големи размери на дължимите обезщетения.
За съжаление, тук сме изправени пред липсата на методика, в съответствие с която да се определят размерите на
обезщетенията за неимуществени вреди. Няма и законов лимит на техния размер, макар че в останалите държави членки
на ЕС има решения в тази насока.
Така се създава невъзможност да бъдат обосновавани размерите на присъжданите обезщетения, а това е предпоставка за
неизбежна субективност и предпоставка за създаване на социална несправедливост.
Тук трябва да прибавим и промяната в подсъдността, с която значителна част от съдебните спорове ще бъдат разглеждани
от съдилищата по настоящ адрес на ищеца (увредено или пострадало лице), съгласно последните промени в
Гражданскопроцесуалния кодекс. При отсъствието на методика или на законово установени лимити неминуемо ще
възникнат сериозни различия при определянето на размера на дължимите обезщетения.
В тази обстановка е ясно, че високите застрахователни лимити предопределят нуждата от високи по размер
застрахователни премии, за да могат застрахователните компании да посрещат плащанията по застраховките. Последното
е логично, но среща открит публичен отпор – застрахованите реагират остро и открито враждебно на анонсите за
повишаване на застрахователните премии.
Повече от сигурно е, че немалка част от многомилионния автомобилен парк у нас няма да бъде изобщо застрахован при
необходимия в пъти по-висок размер на застраховките. Въз основа на изложените дотук съображения Асоциацията на
индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепят тезата
за необходимостта от въвеждане на методика за определяне размера на имуществените и неимуществени вреди в
случаите на увреждане на здравето на лицата, които са пострадали от непозволено увреждане. Подкрепяме и въвеждането
на законови лимити за определяне на размера на неимуществените вреди на близките на починало лице от непозволено
увреждане.
Ние приемаме за достоверни предварителните актюерски разчети, огласени от Асоциацията на българските
застрахователи (АБЗ), според които излиза, че "ако кръгът на новите правоимащи лица за смъртните случаи, причинени в
ПТП през последните 5 години, се увеличи средно с 2.5 души, при средния размер на присъжданите обезщетения от 95
000 лв, на увредено лице , то това ще означава допълнителни 800 млн. лв. да бъдат заделени като застрахователни резерви
само за покриване на претенции по минали събития".
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Ясно е, че ако тази прогноза се сбъдне, а вероятността за това е изключително висока, цялата тази верига от причини и
следствия ще доведе до удвояване на премията по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, само за да
се посрещнат Плащанията по вече сключените полици.
Ясно е, че изчислената очаквана нова цена на застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите ще бъде
посрещната "на нож", без значение до къде ще се простира спонтанното недоволство на застрахованите и докъде –
възможните спекулации на заинтересувани среди. Средната цена на застраховката "Гражданска отговорност" в България
е значително пониска от средноевропейската, а в същото време смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия на
милион жители в България са близо два пъти повече.
На фона на тези неблагоприятни данни, се оказва, че присъжданите обезщетения за болки и страдания в България (средно
около 95 хил. лв. на всяко лице за последните 5 години и средно 118 хил. лв. за едно лице за 2017 г.) далеч надхвърлят
неимуществените вреди (морални болки и страдания) за близките на починал в другите европейски държави. Например:
в Белгия размерите на обезщетението за неимуществени вреди ("болки и страдания") са в определени лимити,
определени в закон с методика, като могат да бъдат от 1 500 до 24 000 евро; в Дания има определен горен лимит до 13
400 евро, като конкретната индивидуална сума се определя със съдебно решение; във Франция има лимити в табличен
вид, по методика, определени в закон - от 6000 до 30 000 евро; в Холандия за определяне на размера на обезщетението
за неимуществени вреди (емоционална загуба) е прието наскоро законодателство, съдържащо лимити в табличен вид
определени по методика - от 12 500 до 20 000 евро; в Чехия законово са предвидени еднократно платими и фиксирани
обезщетения - от 3300 до 9300 евро.
Описаната неблагоприятна ситуация съвсем естествено генерира голям риск за възникване на сериозни загуби по
застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Точно такъв е и изводът от анализа на пазара на
задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите в Република България, публикуван от Комисията
за финансов надзор (КФН) на 20.01.2018 г. Същото сочат и от пазарните данни за 2017 г. на Комисията на финансов надзор
(КФН).
По тази причина Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България подкрепят предложенията за промени в Кодекса за застраховането и в Закона за задълженията
и договорите, с които да се въведат:
1. Делегация, чрез която Комисията за финансов надзор (КФН), Министерство на здравеопазването и Министерство на
труда и социалната политика да приемат съвместна наредба за утвърждаване на Методика за определяне размера на
обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие увреждане здравето на пострадало лице и за
определяне на имуществени вреди на правоимащо увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.
2. Лимити на размерите на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал.
3. Съгласуваност между Кодекса за застраховането и Закона за задълженията и договорите относно определянето на
размера на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал, за които би
могъл да бъде задължен причинителят на непозволеното увреждане (виновният водач) и неговият застраховател по
застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
подкрепят и предложението Гаранционният фонд да изготви проект на методика, която да отчита както най-добрите
международни практики, така и българската правна традиция и система на българското право. Методиката би трябвало
да бъде утвърдена със съвместна наредба на КФН, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и
социалната политика и настоява компетентните органи да въведат системата "бонус-малус" във вида, в който се прилага в
страните членки на ЕС.
ТВ СКАТ
√ Тенденции в търсенето на "съвременния турист“ и предизвикателствата за туристическия бизнес
Запис от ТВ предаването "Алтернативи" с водещ Георги Колев, излъчено по Национална телевизия СКАТ на 11.11.2018 г.
То бе посветено на туристическия бранш в България. В него участват със свои анализи и коментари д-р Веселина Атанасова,
преподавател в Бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Борис Минчев - управител на хотел.
За повече информация, вижте видеото.
Инфосток
√ Трябва ли да отпадне втората година от майчинството?
Запис от ТВ пр Работодатели и синдикати продължават да водят спор по темата за намаляването на майчинството от две
на една година, както и за прекратяването на натрупването на платен отпуск за времето, в което жените отглеждат малки
деца.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подчертават, че към момента майчинството у нас е найдългото в сравнение с всички останали страни в ЕС. То продължава 58 седмици при едва 14, заложени като минимум
според европейските директиви.
"Освен това, целта, която се поставя с въвеждането на дългото майчинство - увеличаване на раждаемостта, не се постига.
Дори напротив – тя бележи спад“, заяви пред NOVA телевизия председателят на УС на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
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Според президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов обаче срокът, за който младите майки отглеждат децата си в ЕС,
е прекалено кратък. В това отношение преди време България била давана за пример и се обсъждало удължаването на
майчинството и в други страни членки.
"Съмнявам се, че срокът на майчинството има нещо общо с раждаемостта и няма как идеята за намаляването му да стане
популярна“, категоричен е Манолов.
"Да, наистина в България има дълго майчинство, но това е продиктувано и от качеството на живот. Другите страни успяха
да си вдигнат стандарта на живот, но ние сме на дъното. Как това ще стане през 2020 или 2021 година?", коментира пред
Bulgaria ON AIR финансистът от КТ "Подкрепа" Мика Зайкова.
От министерството на труда и социалната политика защитиха 2-годишната продължителност на майчинството.
"Считам, че извоюваното право е право", с тези думи, цитирани от БТА, зам.-министърът на труда и социалната политика
Зорница Русинова коментира предложението на работодателските организации България да се откаже от 2-годишния
отпуск по майчинство, заради недостига на работна ръка.
"Няма и пряка връзка между демографската криза, периода на майчинство и раждаемостта", каза Русинова и добави, че
при подобни искания трябва да се отчете и недостигът на места в детските градини на големите градове.
Русинова подчерта, че политиката, която се води в момента, а и трябва да се води занапред, е за стимули майките да се
връщат по-рано на работа, а не това да се постига чрез наказания. Стимулите са Кодекса за социално осигуряване, който
дава възможност майките, които са се върнали по-рано на работа, да получават половината от майчинството към заплатата
си. Друг стимулиращ ефект има и схемата по "Родители в заетост" за осигуряване на детегледач. Гъвкавото работно време
също се ползва в администрацията, напомни Русинова и допълни, че около 90% от служителите ползват тази възможност.
Фирмите обаче поради различни причини не се възползват много от законодателните възможности за гъвкаво работно
време, както и от възможностите за създаване на детски градини и детски ясли към предприятията, за каквито е
осигурявано финансиране по различни програми.
Междувременно стана ясно, че България очаква указанията на Европейската комисия (ЕК) за прилагането на решението на
Европейския съд, с което се обявява, че отпускът за отглеждане на дете до двегодишна възраст не се признава за трудов
стаж, който дава право на платен годишен отпуск. Решението е след запитване от румънски съд заради казус в Румъния.
ЕК трябва да даде указания, защото решението важи за всички страни членки.
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев определи като „твърде
нелогична“ практиката да се ползва два месеца отпуск след майчинството за сметка на предприятието, в което работи
съответната майка. Според председателя на АИКБ заплащането на отпуска на жените, отглеждали децата си две години,
трябва да се изработва от други майки, които са се върнали на работа по-рано от предвиденото.
Според Жасмина Саръиванова от Българската стопанска камара (БСК) въпросът за отпуска по майчинство има много
аспекти - демографски, законодателен и чисто човешки.
"Позицията на БСК не е свързана с отнемането на правата на майките. Ние целим да се използва годишният отпуск по
предназначение - а именно за психическа и физическа почивка от работата. Не става въпрос за продължителността на
майчинството. Става дума, че докато тече майчинството, да не се натрупва платен годишен отпуск", отбеляза Саръиванова
пред Bulgaria ON AIR. По думите на Саръиванова ролята на държавата е да осигурява детски градини и ясли за децата.
Вицепрезидентът в периода 2012-2017 г. Маргарита Попова категорично защити отпуските на майките, за които бизнесът
иска да бъдат премахнати. Според Попова това е неудачно време и неудачно поставен въпрос от страна на работодателите.
"Майчинството е свято нещо, то е свята ценност! Какво искаме сега? След майките на дечицата с увреждания да излязат и
другите майки ли? Когато имаш власт да направиш нещо е много важно да избереш правилното време, в което да го
направиш. Иначе 5 пари не струват предложенията", коментира Маргарита Попова пред телевизия Bulgaria ON AIR.
"Проблемът не е само от ниската раждаемост, а и от това, че хората решават, че могат да потърсят щастието си някъде
другаде. Да отидат при една друга демократична подредба, където да могат да разсъждават философски и където да могат
да бъдат щастливи. Хората искат да имат бъдеще, да имат надежда за бъдещето", посочи още Попова.
От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) също защитиха отпуските на майките.
"Правата на бременните жени и майките, включително и уредените в Кодекса на труда, са свързани с Конституцията на
България, която прогласява един съществен принцип - "жената-майка се ползва от особената закрила на държавата",
подчертават от КНСБ.
"Зад конституционните права на майките стои демографска политика на държавата, а не обичайна и необходима
регулация на трудови отношения. Затова подобни искания трябва да бъдат оставени без последствия", се казва още в
становището на КНСБ.
Инфосток
√ Губим милиарди от картела при горивата
КЗК за трети пореден път няма да може да докаже очевадното
Продължавам да мисля, че има картел на пазара на горивата. Няма обективни причини да бъдат цените по
бензиностанциите като тези в момента. Това са думи на покойния вече шеф на митниците Ваньо Танов. Той до последно
смяташе, че има ценово съглашателство между основните играчи и това е основната причина цените по бензиностанциите
да не падат с темпа на понижение на световния пазар. Съпротивата на монопола е яростна. Индиректно коментарът на
Танов направи връзка с взривената преди време аптека на Веселин Марешки в Бургас. Бизнесменът "взриви" пазара на
горива, след като свали цената на дизела във Варна под 1,60 лв. за литър. Явно положението днес не се е променило
изобщо от времето на Танов.
Конкуренция
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Основното, когато се определят цените на бензиностанция, е конкурентната среда. Не е без значение дали имате една
бензиностанция в населеното място, или в радиус от няколко километра имате няколко, На второ място по-големите обеми
водят до възможност за по-ниски маржове. Държавата налага все нови и нови изисквания към търговците на горива, които
имат остойностен анализ в цената на горивата. Акцизът от 2008-2009 година се повиши до сегашните нива. Той и ДДС са
около 50% от цената на горивата. Във всеки литър държавата участва с близо 50%, коментира Андрей Делчев, председател
на Българската петролна и газова асоциация, в която основно членуват големите вериги от бензиностанции.
Според Асоциацията на индустриалния капитал, Асоциацията за квалификация на автомобилистите и Браншовия съюз за
стопанска инициатива в транспорта, България е между страните с най-скъпи горива поради облагане с данъци, такси и
акцизи. В същото време у нас производствените разходи са най-ниски, в сравнение със страните от ЕС и суровините се
купуват при борсови цени, еднакви за всички. Поради тази причина трите организации смятат, че има изключително
сериозни основания да се приеме, че в България действа картелно споразумение за цените на горивата.
Позиция
Не на същата позиция обаче е Комисията за защита на конкуренцията. Миналата година, два дни след парламентарните
избори тя прекрати производството срещу шестте дистрибутори на горива, започнато през 2015-а, по обвинението, че са в
картелно споразумение за цените. Антимополоният орган, който преди това се кълнеше, че този път разполага с
категорични доказателства, че "Лукойл България", "Еко България", "Шел България", "ОМВ България, "НИС Петрол" и
"Петрол" са договаряли цените си и ще има наложени глоби, изведнъж започна да твърди, че не съществуват основания
за продължаване на производството срещу тези фирми. Освен това КЗК не намери основания да предприема действия за
извършено нарушение от страна на "Ромпетрол България" и Българската петролна и газова асоциация (БПГА), за които
също имаше съмнения, че са част от ценовия сговор.
Оказа се, че търговците на горива са разбили всички правни и икономически анализи, доказателства и твърдения на КЗК
за тайни споразумения за цените. В крайна сметка антимонополният орган се съгласи с техните тези и спря производството,
което можеше да им струва глоби до 10 процента от годишния оборот.
Комисията излезе със смешни мерки и препоръки, като забрани на шестте компании да обменят информация с дружества,
които са техни конкуренти, както и служителите на различните търговци да си говорят за цени. Невероятно, но факт - тези
мерки бяха предложени от самите дружества и са одобрени от регулатора. Също така на Българската петролна и газова
асоциация бе препоръчано да не обсъжда, да получава или предоставя търговска информация в рамките на работата си.
Комисията изиска също да се уволняват служители, които не спазват конфиденциалност за търговската информация.
Провал
Това бе вторият провал на КЗК да открие картел при горивата. Първият бе три години по-рано, през юли 2012 г. И тогава
комисията, след едногодишно разследване и отново след нейни твърдения, че съществуват доказателства за ценови
сговор, постанови, че картел няма. Сега антимонополният орган започна трето разследване на пазара на горива.
Решението дойде след масови протести в цялата страна и блокиране на пътища през почивните дни, заради високите цени
на бензина. Цените на горивата се увеличиха през последните месеци, като според Българската петролна и газова
асоциация това е световна тенденция, заради покачване на цената на суровия петрол. Ефектът от досегашните два
секторни анализа се запомни с минимална глоба на компанията на лидера на "Воля" Веселин Марешки, защото продавал
бензина под себестойност и така подбивал цените на конкурентите. КЗК обаче смята, че предишните й намеси са довели
до възстановяването на конкуренцията на пазара у нас.
Антимонополният орган посочва, че започват третата проверка след множество публикации в медиите по проблема и
получен сигнал, че цената на горивото на бензиностанции във Велико Търново на голяма верига е съществено по-висока
от тази на другите бензиностанции от същата верига в останалата част на страната.
При проучване на съдържанието на голяма част от съобщенията в медиите се установи, че увеличението се наблюдава в
градовете Пазарджик, Пловдив, Хасково, Бургас и в част от градовете в Северна и Северозападна България - Враца, Видин,
Монтана, Велико Търново и др. Публикациите показват, че съществуват големи различия в цените на бензиностанции от
една и съща верига в отделните региони и дори в зависимост от разположението на обекта.
Подобен анализ ще даде на КЗК детайлна представа за развиващите се към момента пазарни процеси и за нуждата от
предприемане на евентуални допълнителни мерки от страна на комисията, съгласно разпоредбите на Закона за защита на
конкуренцията, които да допринесат за правилното функциониране на пазарната среда, твърдят още от комисията.
Аномалии
Според различни секторни анализи обаче на пазара на горива у нас има големи аномалии, породени от картелни
споразумения, злоупотреба с господстващо положение, което само от октомври 2012 г. досега е отнело над 3 млрд. лв.
финансов ресурс от потребителите и икономиката. По същество, свръхпечалбите на участниците в този де факто картел са
вид монополен данък, приходите от който в значителната си част просто се изнасят извън страната.
Контролът върху пазара на горивата у нас не е ефективен, в резултат на което компаниите се възползват нерегламентирано
от солидна държавна помощ. Злоупотребата с пазарно положение личи от драстичното превишение на цените на горивата
на дребно у нас в сравнение със средните стойности в страните от Европейския съюз.
Контролът върху данъчни складове от страна на доминиращите участници на пазара възпрепятства вноса на горива, и така
се предотвратява коригиращото влияние на вноса върху формирането на вътрешните цени, твърдят експерти. Според тях
недоумение буди и фактът, че дистрибутурите на горива отчитат загуби въпреки огромните обороти. Вероятно е тези
стойности да са постигнати чрез трансферно ценообразуване на вносните суровини (суров нефт) и на експорта (петролни
продукти), така и чрез завишаване на стойността на направените в последните години инвестиции. В резултат, сумата на
начисления и внесен данък печалба, особено от 2008 г. насам, е незначителна. Надлежното начисляване на акцизи и ДДС
също е под въпрос.
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Отсега обаче може да се каже какви ще бъдат изводите от поредния секторен анализ - няма картел при горивата, има
нарастваща конкуренция на пазара, няма монопол на пазара, а структура, близка до олигопол, и че се въвеждат мерки
срещу съгласуването на информация за цени, количества и продажби. Търговците на горива очевидно имат интерес от
свръхпечалби чрез високите цени, но учудващо в случая е бездействието на държавата. Оправданието на управляващите
е, че държавата няма лостове за влияние върху цените. Вече стана дума, че единствено Ваньо Танов твърдеше, че картелът
съществува. За съжаление, държавните институции като КЗК и НАП, а също прокуратурата и ДАНС, изглежда не споделят
това мнение.
Печалбата надхвърля 17%
Средната печалба на дистрибуторите на горива се движи в широките граници от 0,3% до 17,6%, като преобладаващата при
повечето дружества стойност е от 10-12%.Покупната цена на бензин А95Н (без ДДС и акциз) заема между 33,8% и 45,8% от
крайната продажна цена на дребно, или съставлява средно около 40% от крайната продажна цена, предлагана от
търговците на дребно. При две от изследваните дружества покупната цена включва и акциз и възлиза на 75% от крайната
продажна цена на бензин А-95Н, посочват от антимонополния орган, но не пишат кои са те. Търговската отстъпка при
повечето предприятия се движи в интервала 0,7% - 5,3%, средно около 3%, сочат още данните от последното решение на
КЗК.
Транспортните разходи при преобладаваща част от дружествата заемат около 1-2% от крайната продажна цена на дребно
при бензин А-95Н. Нормата на печалбата за бензин А-95Н се движи в широк интервал - от 0,3 до 14,8%, като, видно от
данните, преобладават стойностите в интервала 7% -11%.

Важни обществено-икономически и политически теми
Политиката
√ НАП с важна информация за бизнеса
С последните промени в Наредба Н-18 са въведени нови изисквания към всички фискални устройства, към софтуерите за
управление на продажбите в търговските обекти, към производителите/разпространителите и ползвателите на такива
софтуери и към интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност.
Сроковете във връзка с тези промени са следните:
Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или модифицират (чрез
производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019
г.
Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП, имат задълженията по горната точка до края на юни 2019 г.
Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2019
г.
Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:
Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие
с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в
търговски обект) в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях в обекта
софтуер в срок до 31.05.2019 г.
Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в
съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на
продажбите в търговски обект) в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица, трябва да подадат в НАП информация за използвания
от тях в обекта софтуер в срок до 31.08.2019 г.
Информацията към НАП се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.
Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие
с разпоредбите на Глава седма в срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт
на ИАСУТД, е до 31 декември 2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 юни 2019
г., съответно до 31 декември 2019 г.
Лицата, производители/разпространители на софтуер:
От 1 декември 2018 г. производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите може да декларира
съответствие на програмен продукт с изискванията на Наредба Н-18, като това ще става с квалифициран електронен подпис
чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.
Софтуерите, за които е декларирано съответствие, ще бъдат включени в публичен списък, достъпен на интернет страницата
на НАП.
Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г.
Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за
това в срок до 29 март 2019 г.
Повече информация за промените може да намерите на интернет страницата на НАП в рубриката „Касови апарати и
електронни търговци“.
Очаквайте допълнителна информация за предстоящите промени на интернет страницата на НАП.
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Клуб Z
√ Борисов след доклада: за медиите на олигарсите, президента и пенсиите
Аз видях Корнелия Нинова да отива и да предлага на Радев визията си за България, а ние не можем
Премиерът Бойко Борисов не взе отношение в деня на излизане на редовния мониторингов доклад на Европейската
комисия във вторник, като предпочете да направи това днес под формата на монолог преди старта на правителственото
заседание. Борисов коментира теми от целия конспект – позитивното и негативното в доклада, новата констатация за
влошената медийна среда у нас, мина през отказа на президента да се срещне с представители на ГЕРБ по темата с
увеличения данък за старите автомобили и цените на горивата, спря се на прокурорската проверка, свързана с излъчения
от държавния глава нов конституционен съдия Атанас Семов и специално обяви, както винаги лично държи да прави, че и
тази година пенсионерите ще получат коледни добавки.
Първо Борисов обяви добрата новина за най-възрастните.
„Отпускаме близо 52 млн. лв. за коледни добавки към пенсиите. 1 269 000 пенсионери ще получат. От началото на мандата
стават 200 900 000 лв.“, изчисли той.
После се спря на приходите от спряната контрабанда и други успехи на правителството. И ги обвърза с последните
протести. Борисов попита дали с протестите от последните дни "се иска да спре борбата с престъпността" и дали оценката
на недоволните, че състоянието в страна е "блато", кореспондира с резултатите от доклада. Министър-председателят
изрази убедеността си, че когато се запознае с доклада, и холандското правителство би могло да промени позицията си по
темата за приемането на България в Шенген.
По отношение на доклада подчерта още не само добрия му тон, но и фактът, че основният кандидат на опозиционната на
ЕНП ПЕС за „премиер“ на Европейската комисия“ Франс Тимерманс се е изказал ласкаво за напредъка на България.
След което се спря на критиките в документа за влошената медийна среда у нас.
„Искам да провокирам един дебат. Да поканим няколко комисари по темата да говорят. Защото някой се е почувствал
засегнат от някоя медия. Аз мога да кажа и вие всички можете да го потвърдите, че никой от нас тук няма възможност, не
желание – възможност – да ви влияе“, обърна се Борисов към медиите, снимащи изявлението му
И изброи какви неща се публикуват и излъчват у нас: „живи връзки, показват се средни пръсти, членове на кабинета се
наричат „мърша“ и какво ли не. Това се повтаря в най-гледаното време. Този дебат трябва да го проведем незабавно,
защото това не може да се коментира по този начин“.
„Олигарх - създал си медия да си защитава това, което е откраднал. Който и да е той. Всеки подсъдим може да си прави
медия“, застрахова се Борисов да не назовава имена.
И посочи в заключение:
„Няма нещо по тази тема, което да ни притесни. Няма нещо което да е скрито и да не е публикувано в България. Напротив
– фалшиви, жълти новини колкото искаш. Нещо повече – всяка година участвам в мероприятия по покана на найопозиционните медии.“
След което Борисов се насочи към темата „Семов“. Новият конституционен съдия стана обект на самопроверка на
прокуратурата дни след като президентът Румен Радев го номинира за КС. Държавното обвинение ревизира стар свой
отказ да образува проверка за злоупотреби в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, към която Семов има
касателство. По този повод Радев видя политическа репресия.
Днес премиерът припомни, че именно по време на неговото управление Министерския съвет номинира семов за адвокат
в съда на ЕС.
„Ако това се счита за политическо вмешателство… Европа не го одобри и го върна. Пожелавам му успех. Този е бил в моя
кабинет, подкрепили сме го с мое решение, да го изпратим като европейски адвокат. За мен той беше добър специалист.
Това ли е политическо вмешателство?“, попита Борисов.
И продължи темата за президента с отказа на Радев да се срещне с финансовия министър Владислав Горанов и с
председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, които искаха да го запознаят с мотивите си да
вдигнат данъка за старите автомобили, с данните относно идеите за поскъпване на задължителната застраховка
„Гражданска отговорност“ и със състоянието в сектора на горивата, чийто високи цени изкараха хиляди на протест в
различни градове на страната. От думите на Борисов стана ясно, че Радев прилагал двоен аршин. Срещал се с
представители на БСП, но отказвал срещи с такива на ГЕРБ. „Аз видях Корнелия Нинова да отива и да предлага визията си
за България. Значи БСП може да го покани на пленум, БСП може да отиде да си представи визията, ние не можем да отидем
да му представим въпроси от общонационално значение“, посочи Борисов.
√ Захариева: Опитите за осветляване на собствеността в медиите невинаги се приемат добре
Критиката на ЕК за медиите не е към правителството, обяви вицепремиерът и министър на външните работи
В доклада на Европейската комисия никъде не се споменава, че има натиск върху медиите от правителството - така
вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева коментира пред Нова тв новия момент в
мониторинга над страната ни, оценката по който бе оповестена вчера.
Наред с коментарите на ЕК по същество за ситуацията в съдебната система и сигурността, които са обект на механизма за
сътрудничество, в документа се появява за първи път описание на проблема с обективността в медиите, собствеността им
и се говори за риск гражданите да нямат достатъчен достъп до информация.
По думите на Захариева по-скоро става дума за призив съдебните и правоохранителните органи да бъдат оставени да си
вършат работата спокойно, а не за критика към властите. По думите й констатациите за медиите са на база данни от
различни изследвания, според които България пада в класациите за медийна свобода.
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"Въпросът е защо това се случва. Опитите за осветляване на собствеността в медиите невинаги се приемат добре", заключи
вицепремиерката, но не доразви тезата си.
По думите й няма по-критикувана власт от изпълнителната в медиите, но "това не е лошо". А най-важните въпроси за
медийната среда са самоконтролът и въздържането от автоцензура. На въпрос на водещия дали автоцензурата не върви с
цензура, Захариева отговори отрицателно. После даде пример с Висшия съдебен съвет, който се е заел да разработва
правила кога и как да реагира, ако е наличен натиск върху съдебната система от медиите:
Аз винаги съм казвала, че когато натискът влезе в съдебната зала, правосъдието излиза. Но трябва да има баланс - да не
се чувстват под натиск съдиите и прокурорите, когато си вършат работата, стана ясно още от казаното от Захариева.
За съдържанието на доклада на ЕК вицепремиерката повтори тезите си от вчера - че той е положителен и обективен,
временно прекратява наблюдението върху България по 3 от 6 показателя - независимост на съдиите, правна рамка и
организирана престъпност, но остава работата по останалите точки, сред които е борбата с корупцията.
"Реформата не се прави за това имаме ли доклад или не, а заради българските граждани. Крайната цел е да има доверие
в правосъдието", заключи Захариева.
√ „Нощта, в която се отказахме от еврото“
Популистите си намериха нов враг - общата евровалута
"Нощта, в която се отказахме от еврото" - така италианският журналист и един от най-известните публицисти в страната
Серджо Рицо е нарекъл книгата си, издадена наскоро. В своята мрачна политическа фикция авторът описва следния
сценарий: през 2020 година Италия е управлявана от популистка коалиция, която си е поставила за цел да изведе страната
от еврозоната. Италианците първи от всички други в ЕС се отказват от общата европейска валута, което предизвиква
шокови вълни в цяла Европа. Решението на Италия е представено като резултат от възхода на национализма, който набира
сили не само на Апенините. Преди италианските популисти да посегнат на еврото, именно общата европейска валута е
била последното нещо, което все още е крепяло ЕС. Поне така е в книгата на Рицо.
Обратно в реалността: Италия в момента наистина се управлява от популисти, които обаче поне по едно нещо се
различават от онези в книгата на Рицо. Преди няколко дни вицепремиерът Луиджи ди Майо от движението "Пет звезди"
обеща, че страната ще остане в еврозоната. В същото време правителството няма намерение да ревизира проектобюджета
си за 2019 година, който беше остро критикуван от Брюксел. Ди Майо демонстрира и това, че не се плаши от санкции. Той
е убеден, че ЕК няма да може да накаже Италия, явно разчитайки на подкрепата на други държави, в които популистки
партии и движения са на власт или поне имат силно парламентарно представителство.
Народът срещу елита
Италианските популисти винаги са знаели, че няма по-благодатно политическо поле за изяви от бунта срещу
естаблишмънта - първо срещу италианския, а след това и срещу европейските политически елити. Още бащата на
италианския популизъм Джулиелмо Джанини издига след края на Втората световна война лозунга Abbassi tutti ("Всички
долу"). Издаваното от него списание L'Uomo Qualunque ("Обикновеният човек") си приписва заслугата да е водач на
италианския народ в борбата му срещу това, което популистите тогава наричат "цинизма на политиците". Обвинението
тогава гласи, че политиците гледат на властта си като на средство за издигане и за лично облагодетелстване.
Тези настроения срещу политиците се запазват до към 60-те години на миналия век, след което постепенно отшумяват, за
да избухнат с нова сила в началото на 90-те години. Един огромен корупционен скандал, свързан с Милано, се превръща
в катализатор на новата вълна от негативизъм срещу политиците и политиката. Неслучайно градът, който е сред основните
икономически метрополии на Италия, скоро след това си спечелва прозвището Tangentopoli ("Града на рушветите"). Този
скандал разтърсва из основи страната и почти изцяло унищожава доверието на италианците към техните политици. Той
създава и предпоставките за възхода на един друг популист - медийния бос Силвио Берлускони. И той имаше навика да се
представя като антипод на статуквото, като политик, независим от корумпираната система, който тъкмо поради това си
качество може да измъкне страната от блатото. Неговият популистки лозунг гласи:
"Искаме народът да управлява държавата, а не държавата - народа."
Така той - подобно на Джанини преди него - противопоставя народа на държавната власт и елита.
Добре известно е, че и Берлускони не успя да реши проблемите на страната. Но недоволството от този факт остана да тегне
върху държавата, а не върху конкретната личност. Така у много италианци се засили убеждението, че трябва да вземат
нещата в свои ръце.
От този народен гняв се възползват поредните популисти - сегашните коалиционни партньори от движението "Пет звезди"
и партията "Северна лига". Но хората от "Лигата" знаят още от 1994 година, когато за първи път участваха в управлението,
че и т.нар. антиполитици не са в състояние да решат проблемите на страната. Затова те си измислиха нов враг и се
прицелват в еврото. Икономическата криза пък им дойде като по поръчка - тя налива вода в мелницата на популистите и
така еврото се превърна в изкупителната жертва за всички италиански неволи.
На какво се дължи техният успех
„Италианските популисти са имали и продължават да имат сериозен успех, защото се опълчват срещу една почти
херметично затворена система на власт, която нито политически, нито икономически може да се похвали с особени
успехи“, казва бившият италиански премиер и съосновател на Демократическата партия - Енрико Лета.
В същото време италианците виждат, че и в Германия избирателите вече започват да губят доверие в утвърдените
политически партии. Основно две теми подклаждат страховете на германските избиратели: бежанците и климатичните
промени. От което дивиденти трупат популистите и Зелените.
Италианците пък се гневят на еврото. И когато вицепремиерът Ди Майо обещава, че страната няма да се отказва от него,
това несъмнено носи на италианските популисти още едно предимство, което никак не е за подценяване: става дума за
враг, срещу когото те и в бъдеще ще могат да мобилизират своите привърженици.
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√ Цецка Цачева: Докладът на ЕК е положителен и коректен
Докладът е положителен, обективен и коректно отчита отговорните по механизма за сътрудничество и оценка институции
и ясно се подчертава необратимостта на реформите и процесите, които са в етап на наблюдение от страна на мониторинга.
Това каза министърът на правосъдието Цецка Цачева.
Цецка Цачева, правосъден министър: За първи път ясно заявено условно изпълнение на три от водещите показатели за
наблюдение по три препоръки. Това е независимостта на съдебната власт, нормативната рамка и справяне с
организираната престъпност. По останалите три показатели, по които продължаваме да работим, заключението е за
съществен напредък и, както се казва в доклада, препоръките са близо до изпълнение.
По думите ѝ реформите у нас дават резултати, но предстои още работа по отношение на промените в съдебната система.
За първи път Европейската комисия ясно заявява, че мониторингът може да отпадне, допълни правосъдният министър.
Изрично е заявено, че преминаването на няколко институции в антикорупционната комисия е станало плавно,
безпроблемно, положително се оценява прозрачният избор на ръководителя на антикорупционната комисия и се заявява,
че се очакват резултати от нейната дейност, добави Цачева.
Цецка Цачева, правосъден министър: Честите избори, ако се провеждат такива, ще доведат до липсата на стабилност,
което в доклада изрично, като се прави препратка към други периоди, е заявено като условие, за да продължават
процесите. Всичко зависи от нас, ако продължим със същите усилия и темпове с ясно разчертаните програми стратегии и
пътни карти, ще стигнем до затварянето на механизма.
Правосъдният министър коментира и бонусите в Агенцията по вписванията.
Цецка Цачева, правосъден министър: 599 000 лева бонуси в Агенцията по вписванията. Това са допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати, за които тече проверка. От моите разговори с директорка на Изпълнителната
агенция се твърди, че Наредбата за възнаграждения на служителите в държавната администрация и вътрешните правила
са спазени и че няма нарушения. Дали това е така - ще установи доклада на инспектората на Министерството на
правосъдието.
√ Порожанов открива кампания в подкрепа на производителите на български храни
Министърът на земеделието, и храните Румен Порожанов ще открие кръгла маса, с която се дава старт на кампания в
подкрепа на производителите на български храни. Данните сочат, че само за първите 8 месеца на 2018 г. ръстът в
производството на меса и млечни продукти у нас е между 10 и 20 процента. На годишна база отчитаме повишение от 13
на сто за износа на хранителни продукти и земеделски стоки родно производство.
√ Министърът на транспорта ще бъде изслушан от ресорната комисия в парламента
Министърът на транспорта и информационните технологии Росен Желязков ще бъде изслушан от ресорната комисия в
парламента. Очаква се Желязков да обяви дали ще приеме оставките на ръководството на холдинг БДЖ или само на част
от него. Вчера Комиията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна поръчката за доставка на 42 нови
влака и за тяхната поддръжка на стойност близо 670 милиона лева. Решението на антимонополния орган идва след
оспорване на обществената поръчка.
√ Министри информират депутатите за българската позиция за пакта за миграция
Министрите на външните и вътрешните работи и на социалната политика ще информират депутатите от две
парламентарни комисии за българската позиция за присъединяване към Глобалния пакт за миграцията на ООН.
В началото на седмицата Коалиционният съвет реши, че България няма да се присъедини към него. Според Еврокомисията
документът защитава европейските интереси, защото предвижда сигурна, редовна и законна миграция. До момента
Австрия и Унгария се оттеглиха от него с мотива, че застрашавал суверенитета им. Такава стъпка обмислят също Полша и
Чехия. Договорът трябва да бъде приет официално на конференция в Мароко през декември. Той няма задължителен
юридически характер.
√ Димитър Николов за данъка върху старите коли: Принципът е „замърсителят плаща“
Зад вдигането на данъка за стари автомобили стои екологията, заради което принципът му е „замърсителят плаща“, както
е в цяла Европа. Това коментира в сутрешния блок на БНТ кметът на Бургас Димитър Николов.
Данъкът на по-старите автомобили ще се вдигне с между 2 и 13 лв. на годишна база, заяви кметът на Бургас Димитър
Николов. Данъкът за по-новите автомобили ще се намали.
Идеята за въвеждането на този данък е на местната власт с идеята да се помогне на големите градове и да се мотивират
собствениците на старите автомобили, които не се използват, да не се регистрират. Всяка една община е ангажирана да
въведе конкретни ставки спрямо местната специфика, обясни той. Общинските съвети ще определи размера им. Той
подчерта, че решението не е политически мотивирано.
Димитър Николов, кмет на Бургас: Това са кметове, които са представители на всички политически сили в страната.
Решението е взето единодушно от всички и темата се дискутира от години.
Нашите опасения са, че следващите години България ще бъде залята от стари, дизелови автомобили втора ръка от Европа,
които ще са сериозен замърсител, обясни Димитър Николов.
Той цитира данни, че между 33-35% от замърсяването в градовете се дължи на автомобилния трафик.
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Димитър Николов, кмет на Бургас: В община Бургас са регистрирани около 100 хил. автомобила, под около 40 хиляди
влизат в тази категория. От тях, по наша информация, две трети се използват, а една трета не се използват по
предназначение като автомобил. Някои се използват за запазване на паркомясто, част от тези автомибили се използват за
склад. По-изгодно е да се плати годишният данък, защото тогава държавата няма да право да репатрира автомобил, за да
освободи пространство.
Заради отстъпката за новите автомобили, в хазната ще влязат по-малко средства, заяви Димитър Николов. Мерките за почисти градове включват закупуване на нови, екологични автобуси, изграждане на зелени пояси, почистване на улици,
допълни той.
√ Договорено е споразумение за Брекзит между Лондон и Брюксел
Споразумението за Брекзит, което касае проблемния въпрос за границата между Ирландия и Северна Ирландия, е било
договорено между Лондон и Брюксел и ще бъде разгледано на заседанието на британското правителство днес в 14 часа
местно време. Новината беше потвърдена от кабинета на Тереза Мей. Засега официална реакция на Брюксел няма, но се
очаква днес посланиците на страните членки от ЕС да имат среща по темата.
Споразумението предвижда цялото Обединено кралство да остане временно в митническия съюз, така че да няма нужда
от митнически контрол на стоките и гражданите на границата между Северна Ирландия и Ирландия. Северна Ирландия
ще трябва да спазва и правилата на единния пазар на ЕС. Решението ще действа временно, а в дългосрочен план трябва
да бъде договорено споразумение за свободна търговия между ЕС и Великобритания.
Лидерът на британската Лейбъристка партия Джеренми Корбин коментира, че сделката няма да бъде добра за страната.
Бившият британски външен министър Борис Джонсън заяви, че споразумението ще превърне Великобритания в колония
на Европейския съюз.
Борис Джонсън, бивш външен министър на Великобритания: От демократична гледна точка, няма как да подкрепя това
споразумение. Не мисля, че и останалите партии ще го направят. Никой, който вярва, че страната ни трябва да бъде
политически и икономически независима, не би го направил. Ако ме попитате дали ще гласувам "против", отговорът е да.
Брюксел засега се въздържа от официален коментар за сделката. Според дипломатически източник на техническо ниво
споразумението е договорено, но все още няма политическа оценка от Лондон и Брюксел. Днес посланиците на страните
от Европейския съюз се събират на среща, на която ще получат повече информация от главния преговарящ Мишел Барние.
Ако споразумението бъде официално потвърдено от Брюксел и Лондон, в края на ноември в Брюксел ще има извънредна
среща на лидерите от ЕС, посветена изцяло на Брекзит.
Manager.bg
√ В България има изключителни хора. Защо тогава сме на последно място в Европа по учене през целия живот?
Казваме, че ученето цял живот е концепция, а нагласата за учене - ключова компетенция. Самото знание обаче, отстъпва
място на овладяване умението как да живеем в света на информацията, как да я филтрираме и най-важното – как да я
ползваме за собствената си реализация.
Смятам, че хората имат индивидуални пътища на учене, както и че образоваността е личен избор. Притежаваме ли
необходимата полезна информация, ние имаме властта да правим и полезни ходове.
Всеки ден се учим да взимаме правилни решения на база на прочетени, изживяни или осъзнати неща. Формалното
образование е само част от това, което научаваме през живота си. Знанията си придобиваме чрез собствената си практика,
чрез четене (книги vs. интернет), наблюдение на успешни хора, дори от медиите (хмм). Животът ни учи на всичко, но не
винаги има време да изчакаме, трябва да изпреварим опита с предварително знание.
В училище бях сред отличниците, защото имаше очаквания към мен. Почти всичко ми се удаваше, а за това, в което не бях
достатъчно добра, влагах повече инат. В тази епоха на еднаквост научих, че съм различна. В колежа и университета
започнах да подбирам знанието, доколкото беше възможно, като го разделях на: полезно и друго, това ме превърна в
непокорна душа. На няколкото си работни места (устойчивостта е сред качествата ми) видях, че за търсещите и упоритите
има възможности. Осъзнах предизвикателството да превръщам в навик ежедневие, в което непрекъснато нещо се случва,
видях, че всяка среща е уникална, всеки човек - цветна палитра и постепенно се научих на всички форми на комуникация
и дипломация. Хотелиерството се оказа голяма житейска школа.
С времето бързо разбрах, че имам потенциал, но ми трябват още познания, така се посветих на поредица от
специализирани професионални обучения, повечето от тях в меката на хотелиерството- Швейцария и САЩ, там бяха двата
най-добри университета в света. Знаех, че в тези държави бъдещето е дошло, нещата вече са се случили и аз трябва да съм
сред тези, които ги научават преди всички. Спомням си обаче, че първият шок дойде от Великобритания, където един
месец бях сред подбрани млади хора-все европейци--бъдещи лидери...Този месец промени нагласата ми, така внесе
промяна в живота ми.
Началото беше класическо – с нуждата от обяснения, че съм от една мааалка държава, сгушена между големите, по-скоро
шумните ни съседи, при това жена. По-късно разбрах, че тази история с равнопоставеността на половете е консенсусна
само за оперативните позиции, при по-високия ешалон наблюдаваш т.н. „стъклен таван“ продължително. Когато
игнорирах първоначалните си смущения, започнах да гледам на този спектакъл отстрани, така започнах да виждам
голямата картина. Разбрах, че нашата (BG) гледна точка е на хора, преживяли много повече неща и намерих обяснение
защо сме по-упорити, но и по-затворени. Битката винаги е на тихия фронт.
Полезността на професионалните обучения беше свързана с решаването на бизнес казуси, като хипотетичните понякога
бяха по-полезни от автентичните, защото не винаги можем да се основаваме на историята в бизнеса, днес реалностите са
други. Изготвянето на стратегии за различни индустрии и интерактивните дискусии също имаха своята роля, а най-ценните
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и интересни преподаватели бяха доказани представители на бизнес общността. Мултикултурната среда ни показа как
различността ни може да бъде обединена и насочена в полза на бизнеса. Ние се учехме един от друг, преподавателите ни
изпълняваха повече ролята на ментори и рефери, но чрез слушането те също се учеха от нас. Ситуацията беше win-win и
всички бяхме щастливи.
„Учене през целия живот“ е идея, която разработват ЕК, ЮНЕСКО и Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие още от 90-те години на 20. век като резултат от бързото развитие на икономика, базирана на нови знания и
умения, а това изисква и нов подход в образованието. С времето, непланирано и непредубедено и аз се потопих в
образователната ни общност, така започнах да разбирам двата свята - на преподавателите и студентите, на високо
ерудираната, но затворена в собственото си съвършенство академична общност и на младите, които са объркани от
многото информация, както и от многото възможности и междувременно избират лесния път, или пък... дългия
презокеански път. Сближаването на тези два свята е мисия за цял един живот.
Образованието се оказа консервативна система, която се развива по-бавно, отколкото нуждите на обществото.
Образователните системи май още са в капана на миналото. Ученето само чрез слушане отдавна не е актуално, учащите
се от всяка възраст трябва да са въвлечени в собственото си учене. Същността е в това не да изберем какво учителите
трябва да преподават, а да разберем какво учащите се трябва да научат. Информационната революция и без това постави
под въпрос ролята на учителя и училището/университета/ като основен доставчик на знание. Днес всеки в реално време
може да намери по-бърза, понякога и по-актуална информация от интернет, отколкото от даден професор. Друг е въпросът
колко достоверна е тази информация и защо се информираме от нет-а и медиите. Последните са комерсиални и ролята
им не е да ни образоват и възпитават, а да продават-информация и още нещо...
Понякога си мисля, че всичко си идва по местата и във всеки процес има закономерност. Има ли стратегия в областта на
образованието? Има. Приета е национална стратегия за учене през целия живот до 2020г, която включва всички области
на обучение – от предучилищно до продължаващо за възрастни. Прочетох, че тази стратегия ни е нужна за: високо ниво
на знанията, възможност за иновации, адаптивност спрямо промените в работата, пълно социално включване, борба с
безработицата, срещу бавния икономически растеж и подобни. Всичко е ясно. Има ли челен сблъсък в образователната ни
система? Има. Говорим пожелателно за: прогресивна нация, където образованието трябва да е приоритет за всичкиучители, родители, учащи се, фирми, институции, говорим за необходимост от промяна в ценностната система, говорим
на конференции, кръгли маси, стратегически срещи и прочие. И докато говорим, се изгубихме в думите си. Но си
намерихме стотици фирми и форми на паралелно образование, които не надграждат, а заместват. Споменавам, не защото
не се знае: образованието е и бизнес. Образованието възпитава, то и манипулира. Подмяната на знание е свързана с
подмяната на съзнание. Все пак трябва да разбираме системата.
Интересното е, че отслабването на образователната система е съпътствано от някакъв масов стремеж към учене.
Съвременният неспокоен, съответно нестабилен живот предопределя и необходимостта от ново учене. Според анализ на
Световният икономически форум в Давос, трябва да развием като минимум следните компетенции и качества: да можем
да мислим (критично :); да можем да решаваме комплексни проблеми; ; да знаем как да преговаряме; да можем да
работим в екип; да сме креативни, емоционално интелигентни, адаптивни и устойчиви; да имаме финансова култура и
да сме грамотни в повече от една сфера . Защо? Защото ни очаква: Работа в мултикултурна среда не само по отношение
език, а и разбирания; работа в екип, но във виртуална среда, т.е. на различни места по света; работа с голям обем
информация, от която да можем да селектираме есенцията; работа с нови апликации и системи, за което ни е необходима
дигитална грамотност; работа със социални мрежи включително за управление на собствената ни онлайн репутация;
дълбока специализация, но и богата обща култура; управление на приемствеността при поколенията, но и създаване на
нови кариерни възможности за по-възрастни служители поради демографските промени. И още, и още.
Чака ни труден преход – с изчезващи и неподозирано нови професии, за които подготвените няма да са много, като броят
на новите няма да компенсира броят на изчезналите. Вече са определени новите приоритетни специалности в
университетите. Дано планирането е вярно. Любопитно е, че туризмът е приоритетен отрасъл, а специалността- не. Явно
вече всички са обучени. За информация на непосветените ще споделя, че това е един от отраслите, най-силно повлиян от
дигиталната революция, която доведе до възникването на споделената икономика, считана за disruptive business model.
Новата форма на предприемачество, уви, е непроследима и нерегулирана, но за нея не се говори или се шепне. В найдобрите фирми в отрасъла работят хора с афинитет към точните науки, за да анализират данни от многобройните
софтуери. Днес всички трябва да имаме дигитални умения, не за да станем програмисти, а за да разбираме клиентите си,
които знаят повече от нас за дигиталния свят, защото вече са част от него. Или пък за да обучаваме - служителите, клиентите
и дори конкурентите си, за да изградим култура на иновативно-ориентирана, а не само ниско- ценово-ориентирана
икономика. Всеки продукт, за да бъде продаден, първо трябва да бъде разбран. Просто е.
Преди беше лесно - първо учехме, после работехме. Сега трябва да правим двете неща едновременно, при това цял живот.
Ако се отърсим от ежедневната рутина и се огледаме, ще видим новите възможности. Днес знанието е общодостъпно и
непрекъснато се променя. Ползваме социални мрежи, платформи, софтуери и апликации за всичко, защото е модерно,
лесно и ни пести време. Работното ни място е навсякъде, където има интернет. Нови бизнес модели, възникнали
вследствие на иновации, добавена реалност, изкуствен интелект, роботи, холограми, нанотехнологии, тотална свързаност
(internet of things) и прочие - един малък хаос от предизвикателства, който някои успяха да превърнат в страхотна
възможност. Зад всяко смарт устройство винаги стоят smart people.
В България има изключителни хора. Тогава защо сме на последно място в Европа по учене през целия живот - под 2%?
Защото ученето няма значение, не е съвременно или вярваме, че не е важно да сме добре подготвени и цялата благодат
ще се изсипва без усилия. Случва се, но не при всички. И така си оставаме оптимисти... в незнанието.
Търсенето на хора, които не се страхуват от промените и могат да преведат през тях фирмите си, винаги са били ценени.
Управлението на промяната придобива ново значение, а конкуренцията на фирмите за истински ефективни, ангажирани
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и знаещи хора се превръща в истерия. Специалистите отдавна нищят темата за мотивацията и текучеството, пишат правила
и изнасят лекции. На теория е очевидно какво трябва да се прави, на практика не винаги се случва, защото смятаме, че
може да почакаме, нямаме ресурс или не можем да наложим волята си за промяна. Фокусът ни винаги трябва да е върху
знаещите и можещите, те са тягата, останалите просто идват и си отиват.Технологиите създадоха различен свят и фирми,
следващи архаични правила, включително по отношение хората, ги чакат проблеми. Темата за новите млади като работна
сила е без начало и край. Често си мислим, че цялото поколение е лениво, притесняваме се, че не е лоялно или
ангажирано. Всъщност повечето работят много здраво. По международно изследване 90% от младежите си губят времето
на работа. А свикналите да работят „from 9 to 5“ от други възрастови групи? Ако не са заети в непрекъснат производствен
цикъл, повечето го правят. За информация - в следващите няколко години т.н Милениълс ще представляват 75% от всички
работещи света. Така че - запознайте се с хората от виртуалния свят, те не четат книги, за да разбират живота по-добре, те
го живеят.
Оказва се, че ученето цял живот не е cool, но ни се налага да знаем, за да разбираме, избираме, напреднем или просто
оцелеем. Всичко в нашия свят се основава на способността ни да прилагаме знанието. Успехът е в това да се реализираме
според собствените ни представи и мечти.
√ Телефонните разговори в Европейския съюз стават още по-евтини
Телефонните разговори в Европейския съюз стават още по-евтини от догодина. Със законодателни промени цената им ще
бъде ограничена на 19 цента на минута за обаждания и 6 цента за текстови съобщения, предаде Нова телевизия.
Правилата ще влязат в сила от 15 май 2019 г. Така ще бъдат защитени по-добре потребителите на смартфони, включително
използващите приложения за комуникация като Skype, WhatsApp и и др.
Съобщителната системата за "обратна връзка от номер 112" ще стане задължителна във всички държави членки, за да се
гарантира, че гражданите ще бъдат предупреждавани чрез SMS или мобилно приложение в случай на тежки извънредни
ситуации и бедствия в техния район.
√ Петролът продължи да поевтинява в азиатската търговия
Котировките на петрола продължиха да се понижават в азиатската електронна търговия днес заради опасенията от
прекалено голямо предлагане на световния пазар, подсилени от ревизирането към спад на прогнозите на ОПЕК за
търсенето на черното злато.
Американският лек суров петрол с доставка през декември поевтиня с 35 цента до 55,34 долара за барел в азиатската
електронна сесия на Нюйоркската търговска борса, съобщи Франс прес.
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, с доставка през януари, понижи
котировките си с 28 цента до 65,19 долара за барел.
Свидетели сме на неблагоприятно съчетание от отслабването на световното търсене и прекомерно предлагане, което
оказва натиск надолу върху котировките, коментира анализатор на пазара.
Вчера Брентът поевтиня с 4,65 долара за барел до 65,47 долара, а американският лек суров петрол изгуби 4,24 долара и
цената му спадна до 55,69 долара за барел в края на официалната търговия в Ню Йорк.
√ Еврото кръжи около 1,13 долара
Курсът на еврото тръгна нагоре днес и доближи плътно прага от 1,13 долара. В междубанкова търговия днес единната
европейска валута се разменяше за 1,1296 долара.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1261 долара за едно евро.
Cross.bg
√ Средният осигурителен доход за страната за септември 2018 г. е 897,33 лева
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември
2018 г. е 897,33 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г. е 873,37
лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите
на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
√ Вдигнаха двойно и тройно добавките в МВР
МВР вдига двойно парите за нощен труд и рязко качва възнагражденията за различни специфични дейности. Това става
ясно от проектозаповед на вътрешния министър Младен Маринов, съобщи lex.bg. Документът е публикуван на сайта на
вътрешното министерство за обсъждане. Министърът предлага полицаите да получават допълнително по 50 ст. за всеки
отработен час от 22 ч. до 6 ч.
Според сегашната заповед, която бе подписана от предишния вътрешен министър Валентин Радев, служителите на МВР
взимат по 25 ст. Радев също повиши сумата, но сега Маринов предлага двойно повече. На практика обаче и в този случай
за 12-часово нощно дежурство допълнителните пари пак ще са малко - 6 лв., а за 8-часово - 4 лв. За работа на официални
празници, независимо дали тя представлява извънреден труд, ще се плаща допълнително удвоеният размер на основното
месечно възнаграждение.
Докато са на разположение, държавните служители в МВР ще получават допълнително по 35 ст. на час. Те ще получават
пари да не напускат града или дома си, да не пият, защото във всеки един момент има възможност да бъдат извикани по
работа. Сегашната заповед предвижда само 10 стотинки на час за въпросното дежурство, тоест увеличението е тройно.
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√ Димчо Станев е новият изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България'' АД
От 1 ноември 2018 г. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД е Димчо
Станев. Той е магистър – инженер „Електроника и автоматика“ и магистър „Банки и финансов мениджмънт“ от Технически
университет – София.
Има 18-годишен опит във финансовата сфера в областта на системния анализ, ръководство на организацията на банкови
дейности, управление на бизнес процеси и процедури, проекти и клонове на голяма международна банка.
Професионалният му опит е свързан и с ръководството на продажби, глобално бизнес обслужване и управление на
клоновата мрежа на лизингова компания.
Димчо Станев става част от екипа на ЧЕЗ Груп в България през ноември 2012 г., когато заема позицията Директор
„Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД.
√ Министър Росен Желязков: Над 80 процента от данните са базирани на географска информация, а пазарът на сектора
се оценява на 400 млрд. долара
Над 80 процента от данните в света са базирани на географска информация, а пазарът на сектора се оценява на повече от
400 милиарда долара годишно. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен
Желязков на откриването на конференция по случай Двадесетия Световен ден на Географските информационни системи.
Няма технологично решение, техническо средство или индустрия, които да не използват географски данни, добави
министърът. По думите му, тяхното значение нараства и в държавното управление, администрацията, отбраната и
сигурността.
„ГИС технологиите намират все по-голямо приложение и това е обяснимо, защото това не са само карти, данни и модели.
Това е съвкупност от подлежаща на споделяне информация, която е гаранция за съвместимост, прозрачност и ефективност,
особено в сферата на държавното управление и работата на администрациите“, каза още Росен Желязков. Той заяви пред
участниците в конференцията, че в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се
реализира проект за изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“. Той е
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, а изпълнител е ЕСРИ България ООД.
Проектът ще даде възможност за събиране, споделяне и обработване на информация за инфраструктурата в държавата,
независимо дали е газопреносна, електрическа или съобщителна. Това ще ускори развитието на високоскоростни мрежи,
което пък е резултат и от приемането на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура.
Онлайн платформата ще даде възможност за събиране на едно място на информацията за инфраструктурата на над 500
оператори. Тя ще бъде достъпна за организации и граждани, което ще подобри достъпността и ефективността при
използване. „Ще остане в миналото разбирането, че данните принадлежат на ведомството, което ги събира и обработва.
Информацията е на всеки един от нас и такива проекти, и тяхната успешна реализация, са гаранция, че усилията през
последните 20 години си струват“, каза в заключение министър Желязков.
√ Предстоящи събития в страната за 14 ноември
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет.
От 09.00 часа в зала „Роял" в „София Хотел Балкан" ще се проведе ГИС конференция под надслов „20 години
проектираме света заедно". В събитието ще вземе участие заместник-министърът на регионалното развитие и
благоустройството Валентин Йовев.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно
утвърждаване на „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ" ЕАД на пределна цена на топлинната енергия и определяне на
преференциална цена и премия за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин
от централа с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, за регулаторен период с
продължителност до 30.06.2019 г., при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на
капитала".
От 11.30 часа в Резиденцията на посланика на Италия ще се проведе пресконференция по повод 3-тото издание
на Седмицата на италианската кухня по света.
От 14.00 часа в зала „Средец" на „София хотел Балкан" министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов ще открие кръгла маса, с която се дава старт на кампания в подкрепа на производителите на български
храни.
От 14.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН ще се състои представяне на Института по математика и
информатика в кампанията „БАН представя своите институти".
От 18.00 часа в хотел „Арена ди Сердика", Българо-румънска търговско-промишлена палата организира прием с
тема „Поглед към реката: Дунав като екологична алтернатива за ефективен европейски транспорт".
От 18.30 часа в Мраморно фоайе I етаж на Столична библиотека публично ще бъде представена книгата
„Корупционна България. Том 3" от Едвин Сугарев, Христо Христов и Красен Николов.
***
Асеновград.
От 11.00 часа в кабинета на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов ще се проведе брифинг по актуални
за общината теми.
***
Видин/ с. Капитановци.
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От 11.00 часа в с. Капитановци ще се състои демонстрационно почистване на новообразувани замърсени
територии с помощта на новата смесъбираща техника, закупена в рамките на проект „Предотвратяване и
ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона Видин-Зайчар".

***
Враца/Монтана.
Продължават срещите на народните представители от ПГ на „БСП за България" с граждани, на които представят
„Визия за България". Депутатите ще са на посещение във Врачанска и Монтанска област.
***
Враца.
От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в процедура, чрез
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодично техническо обслужване на
моторни превозни средства, собственост на Община Враца, включващо профилактика, ремонт, поддръжка,
подмяна на резервни части, материали, консумативи, годишен технически преглед и други услуги".
***
Каварна.
От 10.00 до 14.00 часа в заседателната зала на Община Каварна ЕНЕРГО-ПРО продължава своя проект „В услуга на
клиента", който включва организиране на изнесен офис с посещение на служители на компанията в населените
места, където няма Център за обслужване на клиенти.
***
Павликени.
От 10.30 часа в заседателна зала 1 на Общината Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново ще
проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ)".
***
Разлог/ с. Баня.
От 16.30 часа на площада пред кметството на село Баня, община Разлог, вицепрезидентът Илияна Йотова ще
участва в тържественото отбелязване на 140-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание.
***
Стара Загора.
От 18.00 часа в конферентната зала на хотел „Мериан палас" Кметът на Общината Живко Тодоров организира
среща - разговор с граждани.
***
Шумен.
От 11.00 часа пред сградата на Общината ще бъде организиран протест срещу високите цени на горивата.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Министър Цецка Цачева - как Европа оценява съдебната реформа и борбата с корупцията.
Как промяната в данъците на колите ще направи градовете по-чисти. Гост кметът на Бургас Димитър Николов.
Овладей пътя - на живо: как да шофираме безопасно при зимни условия.
Диагнозата диабет: за контрола над болестта и новите методи на лечение - съветите на националния консултант.
На живо от Пловдив - нова визия на парка „Бунарджика". Защо има и недоволни?
„Черен петък" за джоба на потребителя - мит или реалност са намаленията?
БТВ, "Тази сутрин"
Как майка и дъщеря от Добрич, вместо да регистрират автомобила си в КАТ, разбраха, че са издирвани с червена
бюлетина от Интерпол?
Каква е средната работна заплата у нас и къде се печели повече: в държавния или в частния сектор?
За протестите, борбата с битовата престъпност и реформата в МВР - в студиото, вътрешният министър Младен
Маринов;
На живо от Страсбург: каква оценка на България постави новият евродоклад;
На живо - родители сигнализират за агресия в детска градина!
Как завърши 15-годишната борба на една жена да има бебе?
Кога идва зимата - прогнозата на метеоролога Анастасия Стойчева;
На живо: как охранителна камера засне крадец на цветя в столицата?
Нова телевизия, „Здравей България"
За протестите в страната и последния доклад на Брюксел за правосъдието и вътрешните работи в България
Стои ли БСП зад протестите за цените на горивата и на Гражданската отговорност?
Агресия в детската градина. Родители твърдят, че децата им са системно бити и тормозени от друго дете, а
учителките и директорката бездействат.
Миролюба Бенатова представя: Нарушения или престъпления - какво констатира Медицинският одит в
националната хематология? Отговарят институциите.
Има ли сценарий за зимни протести и дестабилизация на държавата?
Кметове срещу президентското вето за по-високия данък на старите автомобили.
"По моя начин" - супер звездата на българския футбол Димитър Бербатов за автобиографията си пред Йоана Гочева.
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"Дръжте крадеца!" - мъж задига саксиите с растения пред няколко блока в София.
Закуска за шампиони - как да възпитаваме децата да се хранят правилно и здравословно? Гостува най-бързата ни
лекоатлетка Ивет Лалова.
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