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CSR Bulgaria е първата българска 
специализирана мрежа за корпоративна 
социална отговорност (КСО), която 
изгражда трайна връзка между нуждите 

и ресурсите на обществото и бизнеса . Част от мрежата е 
първата профилирана медия за КСО новини, където може да 
намерите информация за проекти, събития, добри практики, 
както и данни за осъществени социално отговорни политики 
и кампании . 

Друга значима част от  CSR Bulgaria е CSR Zone (КСО 
Зона), чиято цел е да подпомага успешното междусекторно 
партньорство и реализирането на социални проеки. Идеята 
на CSR Zone е да обедини социалната отговорност в 
България, да даде платформа за представяне на социално 
значими проекти от различни организации, както и да осигури 
възможност на компаниите, членове на мрежата, да избират 
от добре структурирани и подготвени проекти. 

Основната мисия на CSR Bulgaria е да популяризира КСО 
като инвестиция чрез показване на дорите практики и 
ползите от нея. Систематизирайки и разпространявайки 
информация в сферата на корпоративната социална 
отговорност, цели изграждане на ефективна и ползотворна 
връзка между бизнеса и обществото. Стреми се да образова 
и възпитава всчики участници в обществения живот и да 
достигне до всяка една компания в България. 

Нека всички виждаме ПОВЕЧЕ, даваме ПОВЕЧЕ и 
получаваме ПОВЕЧЕ!

CSR Bulgaria в света на 
корпоративната социална 

отговорност
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NewBusiNess.Bg поДписа етичен КоДеКс на социално
отговорните меДии

Електронното издание NewBusiness.bg, бизнес списанието “твоят БИЗНЕС”, 
както и информационните портали Investor.bg и Dnes.bg са сред първите 
медии, приели Етичния кодекс за Социално отговорна медия на CSR Bulgaria. 
Като част от групата на Социално Отговорните Медии те се ангажират 
да работят за развитието и в полза на българското общество, както и 
да отразяват и разпространяват приоритетно информация за социалната 
отговорност, добри практики и кампании, реализирани на територията на 
България.  

Още на www.newbusiness.bg

иКономиКата мръДна с 0.5% през второто тримесечие  
През второто тримесечие на годината икономиката в страната е отбелязала 
минимален растеж от 0.5%, отчете Националния статитстически 
институт. Отбелязаното раздвижване е първото за България от началото на 
кризата и фактически означава, че страната бавно излиза от рецесията.

Още на www.newbusiness.bg

търговията и УслУгите се развиват най-Добре в Кризата
В условията на криза се запазва тенденцията търговията и услугите да са 
най-добре развиващите се сектори в икономиката ни, показва годишната 
класация на Българската търговско-промишлена палата за стоте водещи 
фирми в българската икономика през 2009-а година.  

Още на www.newbusiness.bg

проКреДит банК преДлага нови бизнес КреДити 
От 27 септември до края на месец октомври ПроКредит Банк ще проведе 
своя нова кампания за бизнес кредити. Акцент в кампанията ще бъде 
поставен върху бизнес кредитите до 150 000 евро, които са и най-търсени 
от клиентите.

Още на www.newbusiness.bg

HP преДстави 10 иновации
Компанията НР представи няколко нововъведения в своето портфолио за 
решения за печат. В тях се включват 10 технологии, които се предлагат 
за първи път в индустрията и ще променят начина, по който клиентите 
взаимодействат с дигиталното съдържание. 

Още на www.newbusiness.bg

НОВИНИ
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нап: има Дългове - няма сДелКа 
Три сделки на длъжници, чрез които те са се опитали да попречат на 
събирането на дълговете им към хазната, са обявени за недействителни 
по искане на Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от 
ведомството. Според разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс НАП има право да действа по този начин, когато става дума за 
случаи, при които длъжникът се опитва да продаде или да прехвърли свое 
имущество, за да не покрие дълговете си към бюджета. 

 Още на www.newbusiness.bg

Договориха осигУрителните прагове за 2011-а
Приключи договарянето на минималните осигурителни прагове за 
77 икономически дейности и 9 групи професии през 2011 година. 
Работодателските и синдикални организации постигнаха споразумения в 
30 икономически дейности, които засягат около 1 300 000 наети лица. В 
останалите праговете ще бъдат актуализирани по административен път 
от социалното министерство със средния ръст на минималния доход за 
всички дейности - 5.6 процента. 

Още на www.newbusiness.bg

българсКа технология слага Край на измамите с банКови
Карти 

Най-голямата българска компания за информационни технологии Мегатекс 
разработи технологията „Revsec”  (Revolution Security Card), която 
практически спира измамите с карти. Разработката ще бъде представена на 
световното изложение Security Essen 2010 в Германия от 5 до 8 октомври.  

Още на www.newbusiness.bg

облеКчават живота ни от висенето по опашКи
Два договора, свързани с подготовка на електронни административни 
услуги, бяха връчени на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията (МТИТС) от Управляващия орган на Оперативна 
програма „Административен капацитет” (ОПАК).
Първият договор е по проект „Подобряване на обслужването на гражданите 
и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. 
Стойността на проекта е 18 429 864,00 лева, а срокът за изпълнение – 18 
месеца. Целта е до края на периода да бъдат разработени и внедрени над 
100 електронни административни услуги.

Още на www.newbusiness.bg
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България за първи път ще стане домакин на „Стартъп Уикенд” 
- тридневен уъркшоп, насърчаващ обучението, обмяната на 
идеи, опит и контакти между настоящи и бъдещи предприемачи, 
съобщиха организаторите от инвестиционната мрежа CEE 
CHIPS. Събитието ще се състои от 12-14 ноември 2010 в София 
в сградата на основния местен партньор – SAP Labs България, 
на адрес: бул. Цар Борис III, 136А.

„Стартъп Уикенд София” ще събере на едно място хора с 
идеи за стартиране на бизнес, ментори от различни области 
на икономиката и успешни предприемачи. Те сформират екипи, 
които в продължение на три дни разработват потенциални 
бизнес идеи, представени от самите участници. Крайната 
цел на събитието е сформираните екипи да достигнат от 
идейно ниво до практическото стартиране на бизнес.Мотото 
на инициативата е: “Без приказки. Само действие” („No talk. 
All action”).Цената за участие в семинара е 40 евро, което 
включва всички консумативи за работата на екипите, както 
и храна и напитки за периода на събитието. Организаторите 
са предвидили преференциални цени за по-ранни регистрации, 
както и специални цени за студенти.

 „Стартъп Уикенд” е неправителствена организация, 
базирана в Сиатъл, САЩ. За своите три години съществуване, 
тя е организирала над 115 уъркшопа в повече от 25 държави 
в цял свят. В тях са взели участие над 15 000 предприемачи, 
а досега са реализирани над 560 бизнес начинания. Само през 
2010-та година се предвижда да се проведат 60 събития, като 
България за пръв път ще бъде в списъка с домакини.

Международен форум за 
предприемачи

http://www.newbusiness.bg/
http://www.newbusiness.bg/
http://www.newbusiness.bg/news/view/1034/milionerite-v-baylgariya-se-uvelichavat
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 10 октомври ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗСВОТС

Работодатели и възложители внасят авансовия данък, удържан • 
през м. септември за доходи от трудови правоотношения и за 
доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната • 
дейност от томболи, лотари и числови игри Бинго и Кено.
Подаване на Интрастат-декларация за “пристигания/изпращания” • 
за м. септември.

 15 октомври ЗКПО, ЗДДФЛ, Наредба №Н-18

Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по ЗКПО.• 
Внасяне на данъка върху приходите за септември от бюджетните предприятия.• 
Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО. • 
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец септември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, • 
предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на • 
Закона за хазарта, начислени през месец септември.
Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, • 
съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в 
игрално казино.
Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2010 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, • 
когато платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка, и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на 
права или имущество.
Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за трето тримесечие на 2010 г. от лицето, придобило • 
дохода.
Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през • 
септември.
Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на • 
фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане 
или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември.

 14 октомври ЗДДС

Подаване на справка-декларация по ЗДДС заедно с • 
отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на 
дължимия данък за отчетен период м. септември.
Подаване на VIES-декларация от регистрирани лица, • 
които са извършили вътреобщностни доставки или 
доставки като посредник в тристранни операции за 
данъчния период м. септември.
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Сезонът на сметките вече дойде, а заедно с тях 
не закъсняха и пазарлъците около данъчните ставки. 
Представителите на синдикатите и работодателите 
единодушно подкрепиха предложенията на Министерството 
на финансите за промени в данъчното законодателство 
на заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество преди седмица (на 28 септември). Ден по-
късно правителството също одобри предложените промени на 
редовното си заседание.

От срещите стана ясно, че социалните партньори 
подкрепят въвеждането на единна намалена данъчна ставка от 

9% за настаняване от хотелиери. 

Тя ще се прилага от 1 април 2011-а за всички и попада в 
обхвата на намалена ставка по смисъла на европейското 
законодателство, уточниха от финансовото министерство. 
В момента ДДС за туристическите услуги е 7% за груповите 
пътувания и 20% за индивидуалните. Промяната бе доста 
остро критикувана от представителите на бранша. Някои 
икономисти също изразиха съмнения, че по този начин се 
създават предпоставки и други сектори да поискат подобни 
облекчения.

“Особено опасно е приемането на по-висок ДДС за 
туристическата индустрия - единственият сектор, който 
има съществен ръст в условията на криза. Предлагаме 
уеднаквяването на ставките да се привърже към сегашния 
по-нисък размер от 7%, вместо към предлаганите 9 на сто. 

Увеличението на налога следва да бъде обсъдено и прието 
евентуално от есента на 2011-а”, се казва в становище на 
Българската стопанска камара.

Искането на финансовото ведомство да бъде намалена 

максимално допустимата амортизация на 
активите 

за данъчни цели обаче не бе подкрепено от тристранката. 
Идеята на Симеон Дянков бе за машините тя да падне от 
30 на 20%, за компютрите и софтуера - от 50 на 30 на сто, 
за автомобилите - от 25 на 20 процента. Подчинените на 
финансовия министър посочиха като причина за промяната, 
че в сегашната икономическа ситуация активите се 
изхабявали по-бавно, отколкото преди. Звучи глупаво, че и по-
зле... Вероятно заради това правителството се отказа от 
мераците с нормативно-счетоводни похвати да намали обема 
на данъчно признатите разходи на фирмите с идеята, че по 
този начин те ще покажат по-висока печалба и ще платят 
по-голям данък върху нея. “Редно беше кабинетът да оттегли 
предложението си. Нямаше никаква икономическа логика в 
намаляването на максимално допустимата амортизация 
на активите. Това само щеше да влоши още повече 
обстановката, да ограничи чуждестранните инвестиции и 
да увеличи данъчната тежест върху бизнеса. Да не говорим, 
че по този начин щеше да скочи и цената на кредитния 
ресурс. Очевидно първоначалните сметки  на експертите от 
Министерството на финансите не бяха правилни”, коментира 

Данъчни изненади за бизнеса
Дара Христова, 

dara@newbusiness.bg
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председателят на Българската стопанска камара Божидар 
Данев. Заместник-председателят на парламентарната 
Комисия по бюджет и финанси Димитър Главчев пък мотивира 
оттеглянето на предложението с острата реакция на бизнеса.

Изменения ще има и в Закона за акцизите и данъчните 
складове. Те са свързани с 

облагането на тютюневите изделия

и с промяна в определенията за цигари, пури и пурети и друг 
тютюн за пушене. Предвижда се повишаване на ставката 
върху тютюна за пушене от 100 лв. на 152 лв. за килограм. 
Така акцизът върху тютюна за пушене се изравнява с този за 
цигарите при среднопретеглена продажна цена на дребно за 
периода януари-юли 2010 г. от 4.45 лв. за кутия.

Съгласно поетите от България ангажименти с Договора 
за присъединяване към Европейския съюз за достигане на 
минималните нива на облагане в ЕС, се предвижда и повишаване 
на акцизните ставки върху горивата. Те са по предварително 
договорения график с общността и ще оскъпят съответно с 
0.02 лв. на литър бензините и с 0.03 лв. дизела.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане 
пък предвиждат 

плащанията към офшорки 

за оказани от тях услуги да се облагат с 10% при източника. 
Това означава, че компаниите, които ползват тези услуги, 
ще превеждат по сметка на чуждестранната компания само 
90% от посочената цена, а 10% ще влизат в бюджета. Тази 
мярка се въвежда, за да се предотвратят отклонения от 
данъчното облагане и за да се премахнат предпоставките за 
злоупотреби. Тя засяга възнагражденията за услуги, неустойки 
и обезщетения, начислени на чуждестранни граждани и фирми, 
регистрирани в офшорни зони като Вирджинските острови, 
Андора, Антигуа и Барбуда, Аруба, Бахамите и т.н.

Кабинетът предвижда и намаляване от 10 на 5% на 
данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни 
възнаграждения, платени от местни юридически лица в полза 
на чуждестранни юридически лица от Европейския съюз, когато 
платецът и получателят на дохода са свързани лица.

“С тези данъчни предложения страната ни ще има 
най-ниската данъчна тежест в общността както за 
домакинствата, така и за бизнеса, с което изпълняваме 
предизборните си обещания”, коментира Симеон Дянков след 
заседанието на Министерския съвет.

Впрочем законопроектът за изменение и допълнение на 
Закона за местните данъци и такси липсваше от пакета с 
данъчните нормативи, приети от кабинета. Текстът не е 
публикуван и на ИНТЕРНЕТ страницата на ведомството на 
Дянков. 

“Нов закон няма да има! 

Просто отново ще прекрояват и допълват стария, и 
то с по-дребни технически корекции. Ние не работим вече 
заедно. Дали сме своите предложения на Министерството на 
финансите и каквото те решат, това ще бъде представено 
на следващото заседание на кабинета”, коментира Гинка 
Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение 
на общините. Вероятно всички си спомнят, че само преди  
няколко месеца председателят на парламентарната Комисия 
по бюджет и финанси Менда Стоянова категорично пое 
ангажимента през бюджетната 2011-а предоставянето 
на част от данъка върху доходите на физическите лица на 
общините да бъде факт.

Е, избирателите вече са свикнали управляващите да говорят 
едно и да правят друго. Само дето данъчните закони не са 
най-добрата платформа за експерименти, особено в края на 
годината. Очаква се проектопредложенията да бъдат внесени в 
деловодството на парламента в края на следващата седмица. А 
какво ще им хрумне на депутатите след това... Божа работа!  /NB/
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Кого защитава търговският регистър?

Колкото повече наближава крайният срок за 
пререгистрацията на всички фирми, толкова повече 
напрежението и хаосът около Търговския регистър ескалират. 
Според неофициални данни става дума за не по-малко от 

600 хиляди дружества. 

За да потегли успешно регистърът (от началото на 2008-а), 
бяха необходими над 4 млн. лв. от държавния бюджет. Сега 
финансовият министър ще трябва да бръкне доста по-дълбоко 
в хазната, за да се довърши започнатото.

Причината е колкото прозаична, толкова и неприятна. 
Оказва се, че броят на фирмите, които все още не са 
извършили задължителната пререгистрация, е огромен, а 
времето до края на 2010-а - крайно недостатъчно. Поради 
всички тези причини още преди девет месеца NewBusiness.bg 
писа, че има 

спешна нужда от законодателни промени. 

Редно бе или срокът да бъде удължен, или да бъдат взети 
други мерки за ускоряване на процедурите, защото държавата 
ще трябва да закрие по служебен път фирмите, които не 
са подновили регистрациите си в срок. Преди около месец 
от Министерството на правосъдието (под чиято шапка 
е Агенцията по вписванията) сътвори законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър. 
Само че до днешна дата нормативът не е стигнал дори до 
Министерския съвет... А до края на годината остават по-
малко от три месеца... Излишно е да напомняме, че през 
оставащите дни от 2010-а законотворците ще са доста 
заети с държавния бюджет и данъчните закони, което 
вероятно ще остави на заден план всичко останало...

Освен за огромния брой компании, които все още не са 

Дара Христова, 
dara@newbusiness.bg

СМЕТКИ
Според текстовете в новия законопроект, разноските по ликвидацията във всички случаи ще са за сметка на търговеца. Ако активите му 
не са достатъчни, за да покрият неговите задължения, ще се преминава към процедура на несъстоятелност. Държавата няма да извършва 

разходи по ликвидационното производство.
Когато имуществото на търговеца не достига за покриване на разноските по ликвидацията, те се поемат от Агенцията по вписванията. 

Средствата за това ще са от събираните по чл.12 такси (за вписване и обявяване в Търговския регистър, за издаване на удостоверение, 
за извършване на писмена справка, за запазване на име на фирма, за заверяване на копие на хартиен носител от електронен образец на 
заявление или приложения към него, за предоставяне на базата данни или на част от нея). Служебно определените ликвидатори трябва 

да приключат производството в рамките на една година от датата на назначаването им. Според юристи само съдебните такси за 
заличаването на едноличен търговец, който не функционира, са около 100 лв., а за дружество с ограничена отговорност - над 1000 лева. 

Самата процедура, според експертите, отнема в най-добрия случай шест месеца. Интересно през това време самият ликвидатор няма ли 
да получава пари, или ще работи на обществени начала?

http://www.newbusiness.bg/
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вписани в регистъра, управляващите ще трябва да намерят 
някакво решение и за онези предприемачи, които водят съдебни 
битки за дружествени дялове и не могат да бъдат вписани в 
Търговския регистър, докато не приключат делата.

Оказа се, че примерите не са никак малко и юристите са 
добре запознати с тях. Според адвокатите, когато има такива 
процеси, се изисква 

спиране на всички вписвания, 

свързани с правното състояние на фирмата. Те обаче обясняват, 
че през това време (докато съдът се произнесе) имуществото 
на дадена фирма може да е продадено с фиктивни подписи 
на фиктивни съдружници. След това истинският 
съдружник може да бъде възстановен, но 
фирмата вече ще е източена, а сключените 
сделки трудно могат да бъдат развалени. 
Затова повечето юристи са на мнение, 
че при подобни комплицирани ситуации на 
спорове между съдружници Търговският 
регистър не предоставя никаква защита на 
правоимащите.

Адвокати смятат, че трябва да бъдат 
направени законови изменения, които да се описват 
подробно кои промени около фирмените обстоятелства не могат 
да се вписват и при какви условия. Защото едно дело, засягащо 
правата по дружествени дялове, може да продължи три, пет, че 
и повече години и през това време никакви обстоятелства около 
дружеството не могат да бъдат публикувани в регистъра.

Самата идея на регистъра е да бъде 

в полза на трети лица. 

Казано по друг начин, той е предназначен да обявява 
информацията за фирмите на хората, които имат нужда 
от нея. Редно е, когато има спорни казуси и съдружниците 
се карат за дялове, съдът или служебно лице да извършват 

процедурата по пререгистрацията или ликвидацията, смятат 
прависти. За третите заинтересовани лица (доставчици, 
клиенти и т.н.) трябва да е ясно какво се случва с това 
дружество. Защото ако човек иска да си купи апартамент, 
едва ли би го направил от фирма, в която съдружниците имат 
съдебни спорове.

Още по-стряскащо е, че според Закона за Търговския 
регистър фирмите, които не са се пререгистрирали до края на 
годината, 

ще бъдат заличени. 

Членовете на управителните органи отговарят 
солидарно и неограничено за задълженията на 

търговеца, свързани с производството по 
ликвидация. За ликвидатор се назначава 
неограничено отговорен съдружник или член 

на управителен орган. Ако такива лица не 
могат да бъдат открити в шестмесечен срок 

от прекратяването на дейността на търговеца, 
Агенцията по вписванията назначава служебно 

ликвидатор от списъка, който поддържа. Лошото в 
случая е, че, ако има спорове около дружествените 
дялове, а за ликвидатор е назначен управителят 

на фирмата, който в повечето случаи също е съдружник, 
останалите собственици ще са абсолютно незащитени и 

с “вързани ръце”

Към момента не е ясно дали ще има удължаване на срока за 
пререгистрация. Не е ясно и откъде ще се намерят пари за 
служебни ликвидатори, нито и конкретните критерии и правила, 
по които те ще бъдат подбирани... Както обикновено всичко 
ще се прави в последния момент и за сметка на данъкоплатеца. 
Само дето този сценарий може да има по-неблагоприятен 
завършек от онзи, който управниците ни очакват. /NB/
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Е Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу, 
сдружение регистрирано в Швейцария, както и към мрежата от дружества - членове, всяко 
от които е юридически самостоятелно и независимо лице. За по-детайлна информация 
посетете www.deloitte.com/about и www.deloitte.com/bg/about.

НАй- УСПЕшНИТЕ КОМПАНИИ ЩЕ СА ТЕЗИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ТОЗИ ПЕРИОД, ЗА ДА 
ТРАНСФОРМИРАТ БИЗНЕС МОДЕЛА СИ И ВъВЕДАТ РЕФОРМИ ЗА ОПТИМИЗАЦИя НА 

РАЗхОДИТЕ И ПОДОБРяВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА.

Кризата като възможност

Първите признаци за вдигане на  мъглата над световната 
икономика са знак, че възстановяването е на път, но с 
различни темпове в Централна Европа.

Индустриалният доклад на Делойт за 2010 е разработен 
от централноевропейските индустриални експерти на 
Делойт, въз основа на интервютата на 30 ръководители 
на  най-проспериращите компании в региона.  Докладът 
съдържа прогнозите на съдружниците на Делойт относно 
продължителността на възстановяване в 7 основни 
индустрии и съществуващия риск на централноевропейския 
пазар. За първи път ние се концентрираме върху 
предизвикателствата пред компаниите през следващите 12 
месеца.

В търсене на светлина в тунела

Последствията от глобалната финансова криза 
продължават да се усещат в Централна Европа, най-вече в 
затрудненото справяне на компаниите с  ключови проблеми 

като наличието на финансиране, засилената регулация и 
намаляващото потребителско търсене.

Способността за оцеляване от сътресения от 
последните няколко години както на международни така 
и на местни компании е различна. Този фактор, заедно с 
текущите приватизационни сделки и повишен акцент върху 
намаляване на разходите, води до значителна производствена 
консолидация в множество сектори, като строителството и 
телекомуникациите.

Ако в кризата има проблясъци, 
то това са тактическите 
промени, до които тя 
доведе в бизнес процесите, 
подчертавайки нуждата от 
повишаване на ефикасността, 
ефективността и 
иновативността. „ 
Интервюираните бизнес 
лидери  имат усещането, че 

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/bg/about
http://www.deloitte.com/bg/about


1110 1110

П
РО

У
ч

ВА
Н

Е много пред-кризисни бизнес стратегии са остарели и трябва 
да се създадат нови методи за устойчив бъдещ растеж. В 
това отношение регионалните бизнеси вече се предвижват 
напред, с множество фирми, възползващи се от кризата като 
катализатор за поемане на ходове за да се трансформират 
в компании на бъдещето” – споделя Бела Серес, управляващ 
съдружник във Финансовото консултиране в Делойт - 
Централна Европа.

Корпоративно 
рационализиране

С икономическата промяна  компаниите 
започват да се позиционират така, че 
да бъдат по-добре подготвени за бъдещи 
възможности. Преди всичко, това е въпрос на 
ефективност на компанията и възможност 
за реакция на промените в месните и 
регионални пазари, а не на размерът. За много 
компании това дава резултат в процеса 
на централизация за подобряване и 
забързване на взимането на решения, 
като например в строителния сектор, 
където фирмите се стремят към 
оптимизиране на операциите и средствата чрез свързване 
на дъщерни дружества в едно предприятие. Поддържащите 
услуги стават все по-рационализирани в опит да намалят 
разходите. От друга страна, някои строителни компании се 
доближават до нова бизнес картина чрез децентрализация на 
операциите, нов подход за сключване на регионални договори.

За бизнесите в пряк контакт със скептичната 
потребителска база в региона, необходимото намаляване на 
разходи е придружено от натиска за поддържане на високо 
ниво на качеството на услугите, а дори и да го подобрява. 

В индустрии като банкирането и търговията на дребно, 
познаването на клиентските предпочитания е по-важно от 
всякога. Телефонните центрове и използването на социални 
медии, както и стимулирането на потребителската лоялност 
играят по-голяма роля откакто конкуренцията е по-силна от 
всякога.

Адаптиране към нови регулаторни режими

Едно от основните предизвикателства пред ЦИЕ бизнеси 
ще бъде навигацията на след- кризисната регулаторна 

среда, като много индустрии ще се регулират 
както на европейско, така и на национално 

ниво за предотвратяване на подобни 
финансови кризи в бъдеще. Въпреки 

че необходимостта от по-голяма 
прозрачност и по-ефективна 
регулаторна рамка има широк 
консенсус, интервюираните 
ръководители имат различни 
становища по някои от новите 
правила, влизащи в сила.

За банките Базел III (Basel III) 
това ще доведе до увеличаване 
на капиталовите изисквания, 
независимо от факта, че по време 

на кризата централноевропейските 
банките се справяха по-успешно от западните си колеги и 
показаха добри резултати в последните стрес-тестове. 
Застрахователният сектор също ще се изправи пред по-
стабилни капиталови изисквания, а поради “ Solvency II” ще бъде 
принуден  значително да подобри   корпоративното управление 
и управлението на риска. Регулаторните органи в области 
като телекомуникациите и енергетиката продължават да се 
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възприемат като проблем за компании, търсещи растеж.

Превръщане на кризата във възможност

За компании, търсещи начин да навлязат в нови успешни 
бизнес, от ключово значение  е до каква степен те могат да 
използват този период за трансформиране на своите бизнес 
модели и прилагане на реформи за намаляване на разходите 
и трудовата производителност . Гъвкавостта в отговор на 
непостоянното търсенето е един от основните фактори в 
индустрии като промишлеността, а тяхната способност 
да се стабилизират ще има благоприятно въздействие 
върху други разчитащи на тяхната продукция отрасли като 
енергетиката.

С възстановяването на регионалните и глобални икономики  
дружествата адаптирали стратегиите си към променените 
обстоятелства ще бъдат готови да се възползват от 
предимствата на бъдещия растеж.

Много от интервюираните ръководители твърдят, 
че кризата все още не е приключила, но те предвиждат 
ясни признаци за светлина в края на тунела и осъзнават 
важността да бъдат напълно подготвени да влязат в нея.

За повече информация, моля посетете: www.deloitte.com/ce-
top500

Според последното проучване на изданието на “ърнст и 
янг” - „Прогноза за еврозоната”, изненадващо силен растеж 
е отчетен за еврозоната през второто тримесечие на 
2010-а. Инерцията обаче едва ли ще се задържи, защото 
стопанстовото на общността е изправено пред силни 
насрещни ветрове. Като резултат, еврозоната промени 
прогнозите си за растеж в региона до 1.5% за тази година, 
предимно заради забележителното представяне на немската 
икономика през второто тримесечие. Въпреки това, 

прогнозата за ръст от 1.4% е под очакваното ниво за 2011. 
Безработицата в еврозоната се очаква да продължи да расте 
до средата на 2011 г., като върхът  й ще стигне над 16.3 
милиона души.

Мари Дирон, главен икономически съветник на изданието, 
казва: „Второто тримесечие на 2010 г. вероятно ще 
отбележи връх в растежа за известно време. Пълното 
въздействие на оповестеното намаляване на разходи и 
увеличаване на данъци в еврозоната тепърва предстои. И 
още, всички признаци, които показват, че възстановяването 
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Добри новини 
за еврозоната! 

ФИНАНСОВАТА ПОЗИЦИя НА БъЛГАРИя ИЗГЛЕжДА 
НАРАСТВАЩО СИЛНА, ВъПРЕКИ НЕСТАБИЛНАТА 

ИКОНОМИКА

но трудното сега 
започва ...
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на САЩ се забавя, означават, че е малко вероятно износът 
да бъде силната движеща сила за възстановяване, както се 
очакваше преди това.”

Дори стабилната немска икономика няма да може да 
защити еврозоната от комбинацията на отрицателни 
фактори, пред които е изправена Европа. „Прогнозата на 
ърнст и янг за еврозоната” предвижда растежът да спадне 
рязко през втората половина на 2010г. и да продължи да е 
слаб в близкото бъдеще.

Поради тези причини, компаниите и домакинствата в 
еврозоната най-вероятно ще бъдат предпазливи. Бизнесът 
също така ще продължи да отлага наемането на нови 
служители и инвестиционните решения, специално 
в Южна Европа. Потребителите най-вероятно ще 
продължат да бъдат предпазливи по отношение на 
спестяванията си. Марк Оти, регионален управляващ 
съдружник в ърнст и янг за Европа, Близкия Изток, 
Индия и Африка, споделя: „Въпреки позитивните новини 
от второто тримесечие на 2010 г., компаниите 
в различните региони на Европа ще останат 
песимистични относно краткосрочните перспективи 
и ще са резервирани относно инвестициите и 
наемането на нови служители. Бизнес дейностите 
може да достигнат същите нива отпреди рецесията 
най-рано през 2015.”

Банковият сектор под стрес

Стрес-тестовете, които бяха публикувани в 
края на юли, показват че банките са в по-добро 
състояние, отколкото се очакваше. Само малък брой от 
тях се оказаха в затруднено положение, а количеството 
изискуем допълнителен капитал не бе в огромни размери и бе 
набран своевременно. Въпреки това банките в еврозоната 
допълнително затягат кредитните стандарти, отчасти 
заради собствените си трудности за достъп до капитал, и 

отчасти поради моментната несигурност на прогнозите. 
Това има сериозни последици за устойчивото възстановяване 
на бизнес инвестициите в еврозоната, поради силната 
зависимост на компаниите от банкови кредити.

Мари добавя, „ Интензивният натиск, на който бе 
подложена еврозоната през месец май отмина, и колапсът на 
една от големите банки в еврозоната едва ли ще се повтори 
в близко бъдеще. Но ограничените кредити още известно 
време вероятно ще продължат да тежат на растежа на 
Европа.”

Трудностите са едва началото ...

Промяната от експанзионистична към свиваща се 
фискална политика създава допълнителни препятствия за 
растежа. Правителствата в еврозоната пристъпват към 
съкращаване на разходите, а в някои случаи и към увеличаване 
на данъците. Прогнозата на ърнст и янг за еврозоната 
предвещават, че догодина фискалните мерки ще намалят 
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растежа на БВП на еврозоната с 1%, сравнено с неутралния 
принос от тази година и позитивния 1% от 2009.

Както Мари обяснява, „Фискалните съкращения през 
първата половина на 2010 г. имат ограничено въздействие. 
Пълният ефект на тези мерки ще бъде усетен едва през 
втората половина на тази година и след това през 2011 г. 

Наличните сега трудности са само началото.”  
Все още не е ясно до каква степен правителствата ще 

бъдат способни да осъществят своите финансови планове, 
а тази несигурност оказва влияние върху доходността на 
държавните облигации и предизвиква колебания на фондовите 
пазари. При все че лошата ситуация със суверенните дългове 
и дори пророчествата за разпадането на европейския паричен 
съюз изглеждат все по-далечни в сравнение с месец май, тези 
развития остават рискови и през следващите години.

Инфлацията е допълнителен фактор за предпазливостта на 
домакинствата и бизнеса

Икономиката в еврозоната ще трябва да се справи също 
с инфлация, причинена от повишеното търсене на стоки. 
Въпреки че инфлационните темпове са на ниско ниво, то е по-
високо отколкото се очаква в това нестабилно икономическо 

състояние. А това допълнително намалява 
покупателната способност на домакинства и 
бизнеси.

Трудности пред Европейската 
централна банка

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще 
продължи да бъде изправена пред трудната 
задача да балансира между своето желание за 
възможно най-бърза нормализация на паричната 
политика и риска от задушаване на тъй крехкото 
възстановяване. „Прогнозата на ърнст и янг 
за еврозоната” очаква, че ЕЦБ няма да промени 
лихвите до средата на 2011 г. и ще продължи да 
осигурява максимална ликвидност на банките.

Мари заключва, „Прогнозата за икономиките в 
еврозоната е свързана с продължителен период 
на слаб растеж. Скромното възстановяване на 
някои от страните в Северна Европа ще бъде 
дърпано назад от икономиките в южната част на 

еврозоната, поради болезнените финансови преструктурирания 
там. Ако не друго, нашата прогноза предвижда продължаващо 
раздалечаване между двата региона.”

Изгледите за България  

Въпреки предишни структурни реформи, валутен борд и 
добра финансова политика, България отчете спад от 5% на 
БВП през 2009. Дори и с подобренията от тази година, БВП 
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все още спада на годишна база (3.6% 
и 1.4% съответно през първото 
и второто тримесечие, което е 
спад от 2.5% до момента). Видът 
на икономическия растеж следва 
очакванията. Съживяването на износа 
на стоки и услуги бе единственият 
позитивен елемент през второто 
тримесечие, като повишаването беше 
с 12.4% за година. Междувременно вносът 
е в застой на равнище, наблюдавано през 
същия период миналата година. Нетният износ 
допринесе 9.9% пункта към годишния ръст на БВП 
за тримесечието, докато крайно слабото вътрешно 
потребление и намаляването на стоковите наличности, 
значително възпира растежа. През второто тримесечие 
разходите за потребление спаднаха с допълнителни 4% годишно. 
Заплахата от растяща безработица (когато летният туризъм 
и селскостопанските позиции изчезнат), както и заплатите и 
съкращенията в публичния сектор, притесниха бюджетите на 
домакинствата. Въпреки всичко, доверието на потребителите 
се повишава значително през август – до най-високото 
ниво от октомври 2008 г. насам, когато рецесията започна 
- и решението на правителството да спре съкращенията 
в публичния сектор и да не повишава данъците догодина, 
успокои страховете.   Все пак, частното потребление се 
очаква да намалее 3% тази година, от 6.2% през 2009-а.

Според данните за търговията през юли, разликата в ръста 
между вноса и износа се е запазила. Индикаторите показват 
също и по-стабилно потребителско търсене. Но дори и ръстът 
на нетния износ няма да може да спре свиването на БВП с почти 
1% през тази година. Домакинствата и фирмите ще продължат 
да бъдат предпазливи, докато не стане ясно, че рецесията е 
отминала.

Официалната прогноза е, че ще има минимален растеж 
на БВП през тази година, но това изглежда трудно 
постижимо, имайки предвид слабото първо полугодие. За 
2011 г. прогнозата е, че ще има среден ръст от 3.6%, 

преди достигане на прогнозиран 
ръст от 6% за 2012 г. Налице е 
рискът  ограничителната финансова 
политика,  насочена към намаляване 
на бюджетния дефицит от 
очакваните 4.5% от БВП (сравнено с 
първоначалната цел от само 0.7%от 
БВП) и съответно от 2.5% през 2011- 
да задържи икономическия растеж под 
очакваната прогноза.

Финансовата позиция на България 
изглежда нарастващо силна, въпреки 

нестабилната икономика, което е в контраст 
с растящата нервност в Румъния. Финансовият 

министър Симеон Дянков наскоро повтори позицията си, че 
няма нужда от помощта на Международния валутен фонд, 
въпреки че се планира да се издадат международни облигации 
за 1 милиард евро с цел увеличаване на резервите. Изглежда, 
че ниското ниво на дългове на България и системата 
на валутен борд успешно са защитили икономиката от 
заразяване с южно-европейската криза. Все пак, слабата 
икономика на Европейския съюз (която поема около 60% 
от износа на страната) ще натежи на възможностите за 
растеж през следващите няколко години. Много българи 
работят в страни с нисък темп на икономически ръст -  като 
Гърция, Италия и Испания, а там трудовите възнаграждения 
и заплатите (които се равняват на 3.3% от БВП) са спаднали 
с 12% през 2009, следователно те ще останат ниски и през 
следващите няколко години.

Правителството продължава да очаква, че левът, който в 
момента е фиксиран към еврото, ще се присъедини към европейския 
обменен механизъм (ERM II), а влизането в еврозоната е планирано 
за 2012. Но като се има предвид последната финансова и дългова 
криза в ЕС и включването на бъдещи участници (особено 
тези като България, които имат проблеми от гръцки стил при 
отчитането на точни финансови данни), 2014 изглежда по-
реалистична крайна дата за влизане в еврозоната.
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Е, добре – вие сте решили да стартирате бизнес и сте 
преценили, че създаването на онлайн магазин има достатъчно 
големи предимства, за да се насочите натам: относително ниски 
първоначални разходи, неограничена аудитория и възможности за 
реклама. Вероятно сте прави, като се има предвид, че вече сме 
свидетели на мащабна миграция от традиционната търговия, към 
интернет продажбите и тепърва ще има нужда от нови магазини. А 
в добавка се появиха и достатъчно достъпни платформи за създаване 
на сайтове за продажби. Не си мислете обаче, че още с пускането на 
вашия проект, банковата ви сметка ще започне да се пълни сама и 
ще забогатеете бързо и без усилия! Във всеки един бизнес успехът 
е правопропорционален на усилията и постоянството, които влагат 
собственикът на фирмата и неговият екип. Ключови за онлайн 
продажбите например си остават маркетинговите дейности, затова 
в настоящата статия ще ви насочим вниманието към най-важните 
аспекти, за които трябва да помислите.

Една от най-слабите страни на онлайн търговията в България, за 
сега е доверието на потребителите. Ето защо най-важната първа 
стъпка, която трябва да направите е да обърнете

внимание на секцията “За нас”.

От решаващо значение е в нея да включите подробни данни за 
себе си, своята фирма, екип и всяка друга информация, която би 
заинтересувала клиента. Ако си мислите, че е достатъчно просто 
да напишете нещо в стил „Ние сме водещият онлайн магазин за 
едикакво си и обслужваме перфектно нашите клиенти“, помислете 
пак! Важно е също да има опция за връзка с представители на вашия 
екип. Помислете за това: в традиционните магазини потребителите 
винаги контактуват с живи хора. Направете така, че да имат 

същото усещане и относно 
вашия онлайн магазин! Можете 
например да добавите снимки на 
себе си или на вашия екип, имена 
на хора, длъжности, email адреси 
или цитати. Може да си мислите, 
че не е нужно да поставяте себе 
си в центъра на вниманието 
или че публикуването на лична 
информация може да бъде 
предпоставка за злоупотреби, 
но по-важно е посланието за 
откритост, което ще внушите 
на вашите клиенти. Все пак вие правите онлайн магазина си за тях.

Продуктовите презентации

са не по-малко важни, защото именно те са мястото, където 
бъдещите ви клиенти взимат решението да станат такива. 
Имайте предвид, че описанието е ключово за успеха на бизнеса ви 
и ще определи дали ще превърнете посетителя в клиент или ще го 
отблъснете с неясни текстове и липса на съществени детайли. Тук 
трябва да помислите за два типа получатели на вашето послание: 
хората и Интернет търсачките. Вторите са от голямо значение, 
защото често потребителите ще идват на сайта ви след като 
са потърсили определен продукт в Google и са пренасочени към 
съответната страница от вашия магазин. Затова е важно сами 
да напишете описанията на продуктите си, а не да копирате 
текстове от други уеб сайтове. Избягвайте сухите описания с много 
техническа информация и се постарайте да акцентирате върху 

тайната на успешните 
онлайн продажби
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предимствата и приятното усещане, което ще изпита клиентът, 
след като си закупи съответния продукт! Това е важно, защото ние 
всички в крайна сметка взимаме решение за покупка със своето 
подсъзнание и емоциите, които ни внушава дадено продуктово 
описание имат огромно значение. Ако описанията съдържат сложни 
технически термини, обяснете ги, посочвайки предимствата, които 
дават. И накрая – постарайте се да описвате предимствата на 
вашите продукти така, че потребителите да достигат до 
тях сами, чрез своето асоциативно мислене, вместо 
вие да им ги натрапвате.

Дайте свобода 
на клиентите да 

коментират!

Точно така – при това на вашия собствен 
сайт. Не се страхувайте, че ще бъдете 
заляти от вълна от критики. Всички онлайн 
магазини, които са направили това до сега, 
са установили, че чувството за откритост 
и откровени отношения с клиентите, които 
са създали, е много по-ценно за бизнеса 
им, от всички критики, които са получили. 
Ако желанието ви е да изградите успешна 
марка в дългосрочен план, тази стъпка 
ще ви помогне много. Създайте също и 
различни възможности за споделяне на 
информацията за вашите продукти. 
Имайте предвид, че е достатъчно вашият 
клиент да изпрати един линк до своите 
контакти в Skype или в електронната си 
поща, или пък да публикува един постинг във Facebook, за да получите 
реклама, за която иначе бихте заплатили хиляди левове. В тази връзка 
е и следващият ми съвет:

Обърнете специално внимание на социалните 
мрежи!

Сайтове, като Facebook, MySpace, LinkedIn и Twitter, се превръщат 
във все по-мощен маркетингов инструмент и ако чрез тях можете да 
засилите дори продажбите на един офлайн магазин, то за търговията 
в Интернет това правило важи с десеторно по-голяма сила. 
Всъщност социалните мрежи отразяват доброто старо правило, 
че най-добрата реклама е тази от уста на уста, но увеличават 
значително неговата сила, чрез средствата на виртуалните 

комуникации. Ако искате да използвате ефективно тези канали, 
обаче преди всичко е важно да дефинирате ясно очакванията 

си от тях. Не е достатъчно просто да направите 
страница във Facebook, ако не сте помислили как този 

комуникационен канал ще се впиша оптимално 
в цялостната ви маркетингова стратегия. 
Друго важно правило е да не създавате 
профили и групи във всички възможни онлайн 
социални мрежи, а да се фокусирате върху 
едно или две, но

да ги поддържате и 
развивате активно.

Имайте предвид също, че този вид 
медии позволяват изключително директна 
комуникация с потребителите и вие не 
можете да спрете този процес. Затова 
пък можете да се възползвате по най-
добрия начин от него. Не допускайте 
вашите клиенти да задават въпроси, 
на които да не бъде отговорено и то в 
кратки срокове. В социалните мрежи 
всичко се случва бързо, динамично 

и вие трябва да сте убедени, че някой от вашата компания следи за 
коментари и въпроси под постингите, участвайки активно в дискусията 
с вашите фенове и потенциални клиенти. И накрая – запомнете, че 
и тук, както и в останалите медии важи правилото: Content is king 
(Съдържанието е цар). Т.е. - от ключово значение за развитието на 
Facebook групата ви е съдържанието в нея да се обновява ежедневно, 
включително с интересни текстове, забавни клипчета и снимки.

Продължаваме темата в следващия брой. /NB/
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А Уеб 2.0 сайт за 66 часа
Захари Димитров, 
zak@newbusiness.bg

В последните години 
постоянно се появяват сайтове 
за запознанства и социални 
мрежи. Нарасналия интерес 
към такива онлайн продукти 
ни засипа с множество 
предложения, някои от които 
за съжаление не толкова 
сполучливи. Въпреки това 
едва ли има човек който да 

не ползва някоя от тези услуги. Тяхната популярност обуславя 
и пускането на нови подобни проекти. Вече има социални 
мрежи за всички - от кулинарните почитатели до феновете на 
отделни изпълнители.

Mingle2 е американски сайт за запознанства и свалки. 
Може да не сте го чували в сравнение с по-известните му 
конкуренти, но колко от вас са чували и за Karamel4e.com?

Важното в случая е споделения опит на създателя на 
проекта за възникването на стартъпа, който впоследствие 
бе закупен от конкурентния сайт JustSayHi. В началото на 
2009 Mingle2 е сред петте най-популярни безплатни сайта за 
запознанства на територията на Америка. Матю Инман, който 
в момента е на 28 години е създател и на Oatmeal (http://theoat-
meal.com/).

Всички които са заинтересувани как се създава пълноценен 

сайт за запознанства за 66 часа и половина с помощта на 
среди за бързо програмиране да четат по-надолу. За типичната 
40 часова работна седмица, това време прави приблизително 
работна седмица и половина. Работата включва:

идеята•  - измисляне на име, идентичност и цел на сайта
планиране•  - създаване на функционални спецификации, 
визуални рамки и информационна архитектура
Дизайн•  - създаване на макети и дефиниране на цветове, 
позициониране, шрифтове и цялостен облик на проекта
разработка•  - писане на самия код
тест•  - премахване на основните грешки и недостатъци
пускане•  - официално стартиране на проекта

Реалното време за стартиране на проекта не е буквално 
66 последователни часа. Подобно на работата по NewBusi-
ness.bg, това е реалното време прекарано в работа само по 
този проект. Създателя на сайта Мат е работил през деня и 
е писал по проекта единствено в свободното си време вечер 
и през почивните дни. След първите няколко дни е започнал да 
си води записки за да засече впоследствие колко време ще му 
отнеме финалната реализация на проекта. Това своеобразно 
ръководство осигурява съвети и трикове, които Мат е 
използвал за разработката на Mingle2 за толкова кратко време.

ОПИТъТ НА ЕДИН ПРОГРАМИСТ ЗА СъЗДАВАНЕ НА РЕАЛЕН УЕБ 
САйТ

Матю Инман

http://www.newbusiness.bg/
http://www.newbusiness.bg/
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Идентифициране на възможности!
Матю Инман е бил без гадже и след като е тествал 

съществуващи онлайн услуги за запознанства е откроил две 
неща:

- Платените услуги за запознанства са безкрайно много
- Безплатните услуги за запознанства са също безкрайно 

много, но сайтовете им са аматьорски, трудни за употреба и 
пренаситени с реклами, което ги прави почти неизползваеми.

В това той е видял своя шанс да създаде нещо по-добро 
за кратък период от време без да се насилват нещата 
излишно. Ако нещата с неговия сайт не потръгнат, няма 
да има уволнения, разочаровани инвеститори и недоволни 
потребители. Всичко, което Мат е загубил са близо 67 часа и 
няколко десетки литра кафе.

Мозъчна атака
За да изчисти концепцията си за своя сайт Матю е решил 

да напише всички опции, които иска да съдържа, без да ги 
подрежда в определен ред. Просто ги е написал както са му 
дошли в главата. По този начин бързо се измисля основната 
функционалност, без да се усложнява прекалено процеса по 

обмисляне за кое наистина трябва и кое не.
Вместо да измисля наново топлата вода, Мат се е 

регистрирал в дузина сайтове за запознанства и е решил да 
използва част от техните идеи, които са му допаднали.

След няколко часа сърфиране сред предложенията на 
конкуренцията просто се комбинират техните възможности с 
предварително направения списък.

Всеки проект трябва да има точно определена цел. 

Не се опитвайте да направите сайт за 
всички!

За да се отличи от останалите социални мрежи и сайтове 
за запознанства Мат отделил основните функции, които 
служат на неговата цел - да помагат на необвързани да се 
запознават със сродни души и да комуникират помежду си. 
От списъка с функции са премахнати всички утежняващи 
създаването на проекта опции като “гласувайте за моята 
снимка” и други подобни, които не са пряко обвързани с 
основната цел.

Семплите неща са най-удачни
Може би сте чували за електрическите нашийници за 

кучета, които пускат токов удар, когато кучето започне да 
лае. Мат би желал да подари подобни на всеки директор и 
маркетингов експерт, които да им напомнят да не правят 
нещата прекалено сложни.

Ограничете външната помощ
Използвайте други хора за помощ, само когато това е 

абсолютно необходимо, ако искате да намалите работния 
стрес до минимум. Мат е преценил, че може да завърши 
проекта от началото до края преди да е написал и един 
ред код. Не е имало срещи за обсъждания, Gantt диаграми и 
конферентни разговори. Мат е разполагал само с неговия 
талант, компютър и лично време.
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Избягвайте “пренасищането с опции”
При работата с клиенти е често срещано желанието за 

допълнителни опции и множество излишни възможности на 
програмите или сайтовете. Това е проблем дори и когато 
работите сами. Опитайте се да избистрите основната си 
концепция така че да избегнете закъсненията по проекта, само 
защото сте решили да направите мега-уникалния интернет 
гигабар, който няма в целия Интернет. Дръжте основните 
функции до санитарния минимум, без разбира се да орязвате 
излишно нещата.

Свършиха ли подходящите имена за уеб 2.0 
сайтове?

Използването на “cyber” в името на домейна беше популярно 
през 90. години на миналия век. Модата на уеб 2.0 имената е в 
съкращаването и неправилното изписване на думите (например 
с премахването на гласните звуци). При избора на име трябва 
да бъдете съобразителни за да не се спрете на поредната 
недомислица, която няма да е модна след две години. При 
избора си Мат се е спрял на име, което ясно изразява целта на 
сайта и е лесно за произнасяне и писане. И разбира се съдържа 
суперскрипт индикация ;-)

Ако срещнете трудност, оставете я на 
заден план да втаса

Знаейки че е измислянето на име е трудно, може да го 
оставите за накрая. Това не е основна част от работата по 
даден проект, въпреки че е изключително важна. Затова може 
временно да изоставите брейнсторминга за име и да работите 
по проекта докато подходящата идея не се появи сама или 
някой не ви подскаже удачно решение.

Приоритизирайте функциите 
за да отделите достатъчно време на тези, които са наистина 
важни

Избора на приоритет на различните функции позволява да 
откроите, кои ще се ползват основно в сайта така че да се 
съсредоточите именно върху тяхната разработка. Обикновено 
това са най-видимата информация в сайта. В случая при 
Mingle2 това е промотирането на услугата като безплатна, 
регистрацията, и търсенето на подходящ партньор. 
Определянето на приоритети трябва да е изяснено преди да 
стартира работата по самият дизайн на сайта.

Работете много по функционалните макети
Функционалните макети представляват изчистен дизайн 

без излишна функционалност или екстри. Има няколко 
основни инструмента и метода за създаване на подобни 
макети: софтуерни прототипи, визуално представяне чрез 
приложения от рода на Adobe InDesign и дори рисуване с химикал 
в тетрадка. Може просто да нарисувате как искате да 
изглеждат страниците ви и какви ще са връзките между тях, 
което впоследствие да ви послужи като план за писане на кода. 
Не очаквайте този процес да бъде бърз или още първия макет 
да отговаря на изискванията ви. Трябва да мине известно 
време преди да сте доволни от крайният резултат.

Смесвайте работата, за да ви е интересна
Не правете дизайн на всяка отделна страница и след това 

да пишете кода за нея. Смествайте работата както по време 
на планирането така и на финалния етап. Това ще ви позволи да 
работите без да се чувствате отегчени или да губите излишно 
време, когато нещо не става както го желаете от първия път.

Дизайн
Това е било най-интересната част от създаването на Min-

gle2. Мат е искал да създаде дизайн, който впоследствие да 
претвори в HTML. Съществува неограничено количество знания 
за това как да направите правилния дизайн, но основното при 
Мат и Mingle2 е фокусиране върху фундамента:

1. Баланс - обърнете внимание на хармонията между 
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елементите на главната страница. харесайте си сайт, който 
ви привлича визуално и се старайте да постигнете същото 
със своя, без естествено да копирате от него.

2. Супер яко! - Мат е искал да създаде сайт, който да 
предизвика подобни асоциации сред посетителите му. Въпреки 
че не е сигурен как точно е постигнал тази цел, той е доволен 
от крайния резултат.

3. Годината е 2007 (може да я промените с настоящата 
:) - Повечето сайтове изглеждат като създадени пред 90-те, 
затова обърнете внимание на визуализацията на вашите 
идеи. Ако е необходимо намерете дизайнер на които проекти 
се възхищавате. За да засенчите конкуренцията трябва да 
привличате потребителите си. Те не се нуждаят от поредния 
грозен сайт за запознанства.

Поставете си малки подцели и следете за 
тяхното изпълнение

По време на създаването на Mingle2 Мат е работил от 9 до 17 
и е тренирал по един час след работа. Когато се прибирал вкъщи 
към 1900 желанието му за работа е било изключително ниско. 
Въпреки това, той си е поставял малки задачи като например да 
смени няколко колони в базата данни или да промени интерфейса 
на някоя страница, така че да са лесно изпълними. Това позволява 
за няколко часа да свършите много работа по целия проект и да 
поддържате мотивацията си висока.

Използвайте съвременни технологии 
ускоряващи писането на код и създаването на 

приложения
Мат създава Mingle 2 с помощта на CakePHP - платформа 

за бързо писане на код, която може да се опише и като rails за 
PHP. Подобни платформи създават голяма част от необходимия 
програмен код, което позволява да се фокусирате върху 
основната идея на вашия сайт. Помислете само колко сайта са 
задвижвани от Wordpress, Django и Ruby on Rails.  

Предвидете време за запознаване с 
платформата

Mingle2 е бил петия сайт, който Мат създава с CakePHP. 
Не очаквайте че ако тепърва започвате да ползвате подобна 
платформа ще се справите за нула време. Трябва да имате 
познания в областта, или поне желание за учене.

Вечерята е готова! А вие готови ли сте?
В крайна сметка резултатите са налице и Мат е доволен 

от начина по който Mingle2 изглежда. Дизайна е добър, кода е 
изчистен и всичко работи като по конец. Да не забравяме и най-
важната част - дори да не сте доволни от резултата, това ще 
ви отнеме едва седмица и половина от вашия живот и после може 
да се върнете към традиционната си работа от сутрин до вечер 
:-)

Надяваме се примерът на Мат да бъде заразителен и 
много хора да се престрашат да стартират свой бизнес в 
уеб пространството където възможностите са наистина 
неограничени за хората с нужното познание.

Източник: блогът на Mingle2
http://mingle2.com/blog/view/how-i-built-mingle2
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КаК реших Да се занимавам с бизнес?
Исках да изразя креативност без граници и да преобразувам идеите в реални, 
продаваеми продукти, които в крайна сметка да променят света.  

моят моДел на поДражание за започване на бизнес
Нямах определено “външно” влияние или тласък за започване на бизнес (напротив, 
много хора не вярнаха в успеха ми). Проучването на някои истории, свързани с 
Интернет и стартирането на бизнес в САЩ и други страни, ми даде ценни съвети 
и насърчителни знаци. 

КаКво ми помогна най-много
Искрената, дълготрайна всеотдайност на целия екип на партньори и акционери. 
Това беше (и все още не) детерминантата за преодоляване на сериозните 
ежедневни предизвикателства: технически, финансови и маркетингови.       

най-голямото ми преДизвиКателство До сега 
Запазването на ясно виждане, постоянен курс на действие и отдаденост на 
успеха, въпреки ежедневните задължения, жестоката конкуренция и финансовите 
дейности.     

манолис КУтлис
Гърция
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“Чрез проектиране на нови инструменти, ние проектираме нови наЧини на 
съществуване.”

образование
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интернет аДрес

e-mail

сеКтор

съзДаДена

слУжители
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таleNT information system 
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източник: Европейска комисия, “Тайната на успеха. Съвети от европейски предприемачи”, Люксембург: Служба за официални публикации на Европейските общности, 2009

най-хУбавото в това Да си преДприемач е ... 
... възможността да избираш от многообразието от възможности. Ги си шофьор, а не пътник.  

моят съвет Към тези, Които планират Да започнат бизнес
Пробвайте! Но а) Бъдете сигурни, че наистина сте ентусиазирани по отношение на плана и своите партньори и б) Бъдете 
готови за дни на трудности и предизвикателства, които ще ви изправят на ръба. Освен това, можете да се поучите от 
пътуването, дори ако резултатът е провал. Пробвайте!  


