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П Р О Г Р А М А 
Регистрация: 09:00 – 09:30 ч. 

Част I: Начало 09:30 ч. 

„Мотивация и/или стрес. Актуални тенденции на пазара на труда в България. Ефективни 
решения по проблеми свързани със задържане на персонала, повишаване на 

удовлетвореността и оптимизиране на представянето на служителите”. 

 Скритите „конфликти“ в актуалните мотивационни политики в България; 
 Какво ни прави апатични и стресирани в работата – тиранията на „средното“; 
 Типология на мотивационните фактори в работата; 
 Практики за развитие на благоприятната мотивираща среда. 

Кафе-пауза: 10:45 – 11:00 ч. 

Водещ лектор: Росен Йорданов - психолог по организационна и трудова психология. 
Консултант по проблеми на организационно развитие и управление на промяната в бизнес 
организации, изграждане и управление на екипи, оценка, атестацията и развитие на 
човешките ресурси и др.  Водещ на интерактивни и групово-динамични обучения/треньор, 
практикуващ от 1995 г. по Комуникативни умения, Решаване на конфликти, Лидерство, 
Асертивно поведение и себепредставяне, Разкриване на лъжата и манипулативното 
поведение, Психология на продажбите, Психология на преговорите, и др. 

Обяд: 12:30 – 13:30 ч. 

Част II: Начало 13:30 ч. 

„Актуални моменти в ДДС облагането през 2019 г”. 

 Нови моменти, свързани с регистрацията по ЗДДС;  
 Актуална данъчна практика при неподаване на заявление за регистрация в срок; 
 Актуална данъчна практика при неправилно данъчно третиране на доставките в 

контекста на правото на данъчен кредит на получателя; 
 Годишни (декемврийски) корекции на данъчен кредит – прилагане на чл.73, чл.79а и 

чл.79б от ЗДДС; 
 Актуална данъчна практика, свързана с облагането на личното ползване на фирмени 

активи; 
 Дискусия с участниците. 

Кафе-пауза: 14:45 – 15:00 ч. 

Водещ лектор: Калина Златанова - данъчен консултант по ДДС. 

Край на обучението: 17:00 ч. 
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