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ЗАПОЧВА ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРОННИ ВИНЕТКИ 
ЗА 2019 ГОДИНА В ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ

От 12.00 часа на 8.01.2019 
година започва поетапно про
дажбата на електронни ви
нетки за 2019 г. в пощенските 
станции. Продажбата ще се 
извършва на каса в офисите на „Български пощи“ ЕАД в 
рамките на работното време на съответната пощен
ска станция.

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Правителството одоб
ри Правилника за устрой
ството и дейността на 
Националния институт по 
метеорология и хидрология 
(НИМХ). От 1 януари 2019 г.  
той се преобразува от ос
новно звено при БАН в На
ционален институт по ме
теорология и хидрология като юридическо лице, чийто 
ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на 
Министерството на образованието и науката. 

Ръководните органи на НИМХ ще бъдат Общо съ
брание на учените, Научен съвет и генерален дирек
тор. Общото събрание на учените включва лицата, за
емащи академична длъжност или притежаващи научна 
степен, които работят по трудово правоотношение в 
НИМХ. То определя броя на членовете и избира и допъл
ва състава на Научния съвет. Генерален директор на 
НИМХ може да бъде само хабилитирано лице или лице 
с научна степен „доктор на науките“, което ще се на
значава от министъра на образованието и науката по 
предложение на Научния съвет на НИМХ. 

Дейността на Института ще се финансира със 
средства от държавния бюджет, собствени приходи, 
проекти и програми, финансирани от Европейския съюз 
и други международни организации, както и безвъз
мездно получени средства. Институтът ще разполага 
с имущество, което включва право на собственост 
и ограничени вещни права върху недвижими имоти и 
движими вещи, интелектуална собственост, както и 
други права и задължения. Недвижимите имоти, пре
доставени от държавата на Института, са държавна 
публична собственост, съответно държавна частна 
собственост. 

Антоанета НАЙДЕНОВА

Директорите на 61 училища и 
два университета са заявили създа-
ването на 327 учебно-тренировъч-
ни фирми през учебната 2018/2019 
година. В тях техните ученици и 
студенти ще се обучават в симу-
лирана, близка до реалната среда 
как се създава, води и управлява 
работещо предприятие, фирма, 
счетоводна къща или банка. 

Досега са утвърдени документи-
те на 241 учебни фирми. Сред тях 
с най-голям брой е Националната 
търговско-банкова гимназия в Со-
фия – 56, следвана от Национална-
та търговска гимназия в Пловдив с 
16 фирми и столичната Национал-
на финансово-стопанска гимназия 
с 14. „Учебните фирми се вписват 
в Агенцията по вписванията на 
Центъра за учебно-тренировъч-
ните фирми (ЦУТФ) към МОН и 
съответно в Търговския регистър 
и БУКТСТАТ след попълване на 
съответните образци и докумен-
ти, които се ползват и в реалната 
среда“, обяснява директорът на 
Центъра Дария Маврудиева. Към 
ЦУТФ са създадени виртуална 
Национална агенция за приходите, 
където се регистрират трудовите 
договори на учениците, плащат 
се месечни осигурителни вноски 
и данъци върху доходите им, а 
също и стокова борса, патентно 
ведомство, комисия за защита на 
личните данни и дори банка и 
банков надзор, а също и учебна 
служба „Земеделие“. 

Всички документи се попъл-

ват от учениците в рамките на 
тяхното практическо обучение 
и се изпращат до служителите 
на ЦУТФ, които ги проверяват 
за грешки и връщат за корекция 
неверните документи. „Работата 
на децата е съвсем като в истинска 
фирма, само че производството и 
парите, които изкарват, са виртуал-
ни“, обяснява Дария Маврудиева.  
С получените заплати по тях-
ната собствена банкова сметка 
учениците и студентите могат да 
пазаруват стоки от някоя от дру-
гите 8000 учебно-тренировъчни 
фирми от Световната мрежа на 
учебните предприятия по цял 
свят EUROPEN-PEN International 
(PEN), в която ЦУТФ членува от 
2003 г.

Това е истинска бизнес игра, по 
време на която учениците и сту-
дентите искат от другите фирми 
оферти или пък те готвят такива, 
произвеждат, купуват и продават 
помежду си и така на практика 
усвояват ценни предприемачески 
и социални умения за работа в 
екип, дисциплина и управление на 
времето. От ЦУТФ насочват всяко 
учебно предприятие да контактува 
с фирма от реалния бизнес със 
същия предмет на дейност, за да 
получава практични консултации, 
съвети и опит от предприемача – 
как е започнал бизнеса си и какви 
са пътищата за осъществяване на 
работата му. От Центъра съветват 
учениците да си правят портфо-
лио с всичко, което са направили 
или изработили в тренировъчната 
фирма, за да могат по-лесно да се 

реализират на пазара на труда след 
завършване на образованието си.

Пряка връзка с бизнеса се осъ-
ществява и по време на между-
народния панаир на учебните 
предприятия „Млад предприемач“. 
Тази година XXII издание на ТФ 
ФЕСТ 2019 ще се проведе на 18 
и 19 април в Международния 
панаир – Пловдив, който е един 
от дългогодишните партньори 
на ЦУТФ. По време на проявата 
представители на бизнеса участват 
активно в правенето на заданията 
за конкурсите и в оценяващите 
комисии, за да определят кой се 
справя най-добре в многобройните 
състезания по време на панаира. 
Там представителите на различ-
ните предприятия виждат на какво 
се учат децата, какво са усвоили, и 
след това канят някои от ученици-
те като стажанти в своите фирми.

На 23 януари предстои връчва-
нето на сертификати „Партньор 
в образованието в учебно-тре-
нировъчна фирма“, издадени от 
Световната мрежа на учебните 
предприятия PEN. На тържест-
вена церемония в МОН зам.-
министърът на образованието и 
науката Таня Михайлова ще връчи 
отличията на около 20 фирми, 
университети, неправителствени 
организации и физически лица, 
които най-много помагат при обу-
чението на учениците и студентите 
в тренировъчните фирми.

Повече за дейността на учебно-
тренировъчните фирми у нас и по 
света очаквайте в следващ брой 
на в. „Аз-буки“.

Ученическият институт по математика и информа-
тика вече деветнадесет години открива и подкрепя 
развитието на млади таланти в областта на матема-
тиката и информатиката. Едно от основните събития, 
организирани от Института през годината, е XIX 
ученическа конференция от 11 до 13 януари 2019 г.  
в Пазарджик. Тя се провежда  с партньорството 
на Община Пазарджик и с домакинството на ПМГ 
„Константин Величков“. 

В конференцията ще вземат участие 80 ученици, 
възпитаници на математически и професионални 
гимназии, на средни училища от цялата страна, как-
то и техните научни ръководители. Те ще представят 
60 авторски проекта в областта на математиката, 
информатиката и информационните технологии. 
Авторските си проекти участниците ще покажат 
в съботния ден в сградата на ПМГ „Константин 
Величков“. 

Обучение за учители 
от София-град и София-
област във връзка с пред-
стоящата  Европейска 
олимпиада по статистика 
организира на 10 януари 
Националният статистиче-
ски институт. Обучението 
ще се проведе в сградата 
на Института и ще бъде от-
крито от зам.-председателя 
на НСИ Диана Янчева. 

Антоанета Илкова от 
НСИ ще представи олим-
пиадата и други предстоя-
щи дейности на Института, 
насочени към учениците. 
А практически насоки за 
успешна подготовка за 
състезанието ще даде доц. 
д-р Александър Найденов 
– преподавател в УНСС и 
член на журито за нацио-
налния кръг на надпрева-
рата.

В края на ноември 2018 г.  
НСИ проведе в Сливен 
обучения на учители и 
директори, които ще бъдат 
ментори на отбори във 
втората Европейска олим-
пиада по статистика за уче-
ници и в Международния 
конкурс за статистически 
плакат.

Състезанието се про-
вежда в две категории – за 
ученици от VIII – IX клас 
и от Х – ХII клас. Състе-
занието е отборно, като 

всеки отбор ще се състои 
от един до трима ученици 
с учител ментор. Състои се 
от два кръга – национален 
и европейски. Национал-
ният кръг се провежда 
през учебната 2018/2019 г.,  
а европейският – през ап-
рил – май 2019 г. Фина-
листите от националния 
кръг във всяка държава 
участват в европейския 
кръг. Националният кръг 
се провежда на български 
език, а европейският – на 
английски език. 

Инициативата е на „Ев-
ростат“ и 11 национални 
статистически института. 
Тя е насочена към пови-
шаване на статистическата 
култура на младите хора, 
насърчаване на тяхната 
любознателност и интерес 
към статистиката и нейната 
роля в живота на общество-
то. В първата европейска 
олимпиада по статистика 
участваха над 11 000 уче-
ници на възраст от 14 до 
18 години. 

Младежи развиват 
327 учебни фирми
Те се създават през тази учебна година  
в 61 училища и 2 университета

Форум за таланти в Пазарджик
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Учебните компании дават възможност на младите хора да развият специфични предприемачески умения

Отново е време  
за статистика


