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MyInsurance.bg е първият застрахователен портал, 
обединяващ на едно място много застрахователни 
компании и техните продукти. От него можете да 
получите точна и ясна информация за цени, промоции, 
обхват и сравнение на застраховките, както и последни 
новини от застрахователния и финансовия сектор.

Лесно и бързо можете да направите или продължите 
вашата застраховка, като:

Спестите време
Получите преференции за онлайн клиент
Без излишни разходи
Без да посещавате застрахователя
Получавате я във Вашия дом или офис

Освен това, ако сте клиенти на сайта, екипът му ще 
има грижата да ви информираме за валидността на 
вашите застраховки и датите за предстоящи плащания. 
„Нашата цел е в порталът myinsurance.bg да намерите 
вашата застраховка, да ви помогнем да направите 
правилният избор и да получите отговори на въпросите 
си“ - споделят създателите на проекта.

MyInsurance.bg – моята 
застраховка онлайнSt
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Intel CapItal ИНВЕСТИРА 77 МЛН. ДОЛАРА В 18 СТАРТЪПА ПО СВЕТА
Инвестиционният фонд Intel Capital, който е част от групата на едноименния 
разработчик на процесори, обяви, че е вложил пари в 18 стартиращи фирми, 
разпръснати в 11 страни по света. Общият размер на направените в тях 
инвестиции е 77 млн. долара. Междувременно стана ясно, че корпорацията ще 
излезе от 28 проекта, в които е инвестирала преди и вече са успешни. Това 
ще стане или чрез първично публично предлагане на ценни книжа, или чрез 
придобиването им.
Новите инвестиции на Intel Capital включват фирмите Adaptivity, Althea Sys-
tems, Anobit, boo-box, De Novo, IPTEGO, Layar, Lilliputian Systems, Inc, Ortiva Wire-
less, Rock Flow Dynamics, Select-TV, SilkRoad, Taifatech, Videon Central, Veris-
mo Networks, Winchannel, YuMe и Yummly.com. Освен това рисковият фонд 
прави и няколко последващи вложения в стартиращи проекти, които вече е 
подпомогнал, като GainSpan, JackBe, Fonality, TecTotal и Wortal.

ВЪМОЖНОСТИ ЗА НОВ БИЗНЕС НА FRanCHISInG eXpO 2010

Резултатите от проведеното проучване „Състояние на франчайз пазара в 
България” ще бъде представено идната седмица. То е свързано с второто 
издание на изложението за нов бизнес Franchising Expo 2010, което ще се 
проведе на 26 и 27 ноември в НДК.
Според анализа, за трета поредна година компаниите, които предлагат на 
независими предприемачи да започнат франчайзинг бизнес се увеличава с по 
над 70%. Подробности от изследването ще бъдат представени от Светослав 
Билярски и Веселин Димитров от FRANCHISING.BG. В пресконференцията ще 
участват още Иван Тодоров, франчайз мениджър на Subway – франчайз №1 
в света според Entrepreneur Magazine и Калин Ганев, маркетинг директор на 
Еврофутбол – франчайзът с най-много работещи обекти в България.

ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА FRanCHISInG eXpO 2010 ЩЕ МОГАТ ДА СЕ 
ЗАПОЗНАЯТ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА

започнат собствен бизнес, които им предлагат над 60 международни и 
български франчайз вериги. Входът за изложението е безплатен. В първия 
дена на изложението ще се проведе и конференцията „Франчайзинг Бизнес в 
България”, в която ще участват световни франчайз
специалисти и техни български колеги. Сред лекторите са Тони 
Фицпатрик – член на Борда на директорите на Ирландската франчайз 
асоциация, Сотирис Янакакис, магистър по франчайз право в Харвад и 
генерален директор на Гръцката франчайз асоциация, д-р Катлин Мендел 
– Изпълнителен директор на Унгарската франчайз асоциация, Веселин 

НОВИНИ
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Венев – франчайз мениджър на Адрес недвижими имоти. А също така и: 
Константин Антон – президент на Румънската франчайз асоциация и 
първи вицепрезидент на Черноморската

ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ СЕ СЪБРАХА В СОФИЯ

Жените могат да помогнат за по-бързото излизане от кризата, заяви 
председателят на парламента Цецка Цачева при откриването на провелия 
се през седмицата в столичния хотел “Шератон” двудневен Втори 
международен форум на жените предприемачи.
По думите й в последните години се наблюдава все по-значително участие 
на жените в обществените, икономическите и политически процеси. Те са 
по-малко обременени от рутината на обществено-политическия живот, 
което им дава възможност да предлагат нови и иновативни решения, посочи 
Цачева. Това е важно в периоди на криза, когато традиционните решения не 
сработват, добави тя. “В мое лице жените-представители на бизнеса имат 
лобист в най-хубавия смисъл на думата, жена, която ги разбира и подкрепя”, 
каза още председателят на парламента.
Форумът е организиран от Асоциацията на жените-предприемачи в България 
“СЕЛЕНА”. Броят на жените-предприемачи в България е около 50 хиляди, заяви 
пред БНР Юлиана Минчева - член на Управителния съвет на асоциацията. по 
думите й много българки притежават нужните образование и мотивация да 
се занимават с предприемачество, но имат нужда от подкрепа.

YaHOO! ПРЕДЛАГА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ НА tV ПРИЛОЖЕНИЯ

Yahoo! обяви, че разширява възможностите за разработка на приложения 
към своята телевизионна услуга от ново поколение Yahoo Connected TV. 
Припомняме, че компанията пусна среда за разработка на програми към 
платформата си по-рано тази година, позволявайки на софтуерни екипи от 
целия свят да създават различни допълнителни функции за нея.
Сега компанията разширява значително възможностите за създаване на 
платени телевизионни приложения, а в добавка от Yahoo! обещават, че ще 
пуснат онлайн магазин за такива програми още през пролетта, създавайки 
нови възможности за бизнес на малките и средни предприемачи.
Yahoo Connected TV позволява на потребителите да използват хиляди 
източници на видео съдържание, както и над 80 телевизионни приложения, 
тип widget, включително такива за Flickr, Twitter, Pandora, eBay, CBS и USA 
Today. Компанията развива дигиталната TV платформа в партньорство с 
водещи производители на телевизори, като Sony, Samsung, Vizio, LG и Toshiba
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Българският WiMAX 
оператор Макс Телеком 
вече предлага скорост 
за мобилен достъп до 
Интернет до 8 Mbps. 
През месец юли 2010 
г. компанията обяви 
пилотно своите нови 
скорости за градовете 
Ямбол и Кърджали. 
Сега тези скорости са 

достъпни за всички потребители на оператора в страната. 
Паралелно с това Макс Телеком  безплатно увеличи скоростта 
до 4 Mbps на всички свои абонати на услугата MaxDSL, без 
това да се отрази на месечния им абонамент.

Това е първият етап от развитие на услугите на оператора 
според обявените в средата на септември планове за 
обновяване на мобилната мрежа на Макс Телеком. В тях се 
предвижда разширяване обема на предлаганите WiMAX услуги 
на територията на страната, като Макс Телеком предостави 
още по-големи възможности за мобилен пренос на данни, както 
и висококачествени VoIP услуги.

Мрежата на Макс Телеком има за цел да предложи преносими и 
мобилни безжични широколентови услуги, извън дома или офиса, 
както и в движение. Освен това операторът ще предложи още 
по-голямо разнообразие от крайни устройства с възможност 
за безжичен интернет за офиса или дома, достигащ скорост 
за даунлоуд от 32 мегабита в секунда.

Макс ТелекоМ ъпгрейдва 
безплаТно скоросТТа за 

Мобилен инТернеТ
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Съвсем отскоро в страната 
ни вече функционира първия 
регионален център на 
“Институт за предприемачи” 
на компания “Сиско”. Това е фондация “Бизнес институт” - 
регистрирана от Цветелина Тенева и Светлан Станоев, 
съоснователи на консултантската компания Strategize!, която е 
покрила сертификационните изискванията на софтуерния гигант. 

Инициативата се осъществява под патронажа на 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, 
съгласно  стратегията на правителството за използване 
потенциала на високите технологии за повишаване 
конкурентоспособността на българската икономика.

“Насърчаването на предприемачеството и осигуряването 
на благоприятна бизнес среда са сред първостепенните 
приоритети в работата на МИЕТ. Министерството застана 
зад инициативата “Сиско институт за предприемачи”, 

защото подобни проекти изцяло съвпадат с нашите 
цели и съдействат за реализацията им. За нас е важно 
партньорство между бизнеса и държавата, което гарантира 
по-добри резултати в нашата работа в полза на всички”, 
заяви Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, 
енергетиката и туризма.

Като цяло “Институтът за предприемачи” на “Сиско” 
създава уникална среда за развитие на предприемачески и 
мениджърски умения, като интегрира практически насочени 
обучения, бизнес-симулации, менторинг, web 2.0 технологии 
и мрежа от хора, които споделят и развиват екосистема за 
икономически просперитет. Той черпи информация от успешни 
старт-ъпи, мениджъри и водещи образователни институции 
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ПъРВИТЕ ОБУЧИТЕЛНИ 
КУРСОВЕ ЗАПОЧВАТ ПРЕЗ 

ЯНУАРИ  

Предприемачите вече си имат училище 

“Насърчаването на предприемачеството и осигуряването на благоприятна бизнес среда са сред първостепенните 
приоритети в работата ни”, казва заместник министърът на икономиката Евгени Ангелов (вдясно). Дано това не са 

само празни думи.
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С в света и съчетава тези практически знания с 25-годишния 
опит на “Сиско”. Съдържанието на курсовете е разработено 
от компанията в сътрудничество с бизнес експерти от 
Станфордския университет, Университета Корнел и My Own 
Business Inc. 

Далеч по-важно обаче е, че наред с обучителния процес, 
институтът предоставя възможности за изграждане на 
мрежа от предприемачи, ментори и “бизнес ангели”, съдейства 
за контакт с местни организации, които са част от 
екосистемата за развитие на малки и средни предприятия. 
Това осигурява на участниците в курсовете на Института 
достъп до ресурси в подкрепа на стартиране и разрастване 
на бизнеса, както и за развиване на иновативни решения 
и възможности, отговарящи на съвременните пазарни 
предизвикателства.

Предлага се избор между три основни нива на обучение: 
“Стартиране на бизнес”, “Развиване на бизнес” и “Обучение на 
мениджъри” (iExec), както и множество други специализирани 
курсове.

Първият  модул е създаден за начинаещи предприемачи и ще 
предоставя на участниците базови умения и знания, свързани 
със законови изисквания, финанси, маркетинг и мениджмънт, 
необходими за започването на нов бизнес. “Развиване на бизнес” 
представлява подробен практически курс, който дава възможност 
на предприемачи с малки или средни по размер компании да 
разширят бизнеса си, като им осигури нужната подготовка, 
ресурси и възможности за създаване на мрежа от партньори. 

Последният модул основно може да се раздели на две части.  
iExec Enterprise Essentials е курс за ръководни и управленски 
кадри предназначен да помогне на обучаващи се да проучат 
вътрешната и външната среда  на тяхната организация, да 
разпознават и приоритизират възможности и да развиват 
бизнес казуси. Включва стратегическо и бизнес планиране, 
финанси, развитие на умения за работа с венчър фондове и 
използването на информационни и комуникационни технологии 
за постигане на по-добри бизнес резултати. 

iExec Public Sector Essentials, (както става видно от 
името) предоставя възможност на водещи фигури и “активни 
участници в промените” да придобият знанията и уменията, 
нужни за модернизиране на администрацията и оставяне на 
трайна следа върху работата в тяхната организация. Под 
публичен сектор се разбират всички  сектори и отрасли, 
които са изцяло или частично субсидирани от държавата на 
национално, регионално или местно ниво.

Плановете на фондацията “Бизнес институт” са първият 
курс “Стартиране на бизнес”, да започне втората половина на 
януари догодина. Уверенията са, че обученията ще достигат 
до кандидат и настоящите предприемачи на постижима  цена.

“Мисия на “Сиско” е да подкрепя просперитета на българското 
общество. Икономическият напредък чрез предприемаческо и 
управленско развитие, особено в сектора на малкия и среден 
бизнес, е основният фокус на Института за предприемачи. Той 
предоставя практически бизнес поглед на обучаващите се, 
част от който е как да използват технологиите, за да ускорят 
растежа на бизнеса си”, коментира  Борислав Димитров, 
управляващ директор за Сиско България.

“Институт за предприемачи” бе и една от инициативите, 
залегнала в подписания през септември тази година 
Меморандум за разбирателство между “Сиско Системс” 
и Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията на Република България. 

Институтът за предприемачи е следващата стъпка след 
изключително успешната работа на Мрежовите академии на 

“Сиско” в България. В момента тече процес на сертификация за 
локални центрове и за CEED България, Джуниър Ачийвмънт България, 

“Институт по публична администрация”, фондация “Старт Ъп”, 
Сдружение на възпитаниците на Стопанския факултет на СУ 
“Св. Климент Охридски”  и компанията за отворени обучения и 

кариерно развитие “Career Speeder”. Установени са партньорски 
взаимоотношения с “Център за икономически стратегии и 

конкурентоспособност”, афилииран с института на проф. Майкъл 
Портер към Харвардския Университет. 
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се огъват под тежестта  
на бюрокрацията

Данъците у нас може и да са на едни от най-ниските 
нива (това е голямата гордост на финансовия ни министър 
Симеон Дянков на фона на поизпразнената хазна), но за 
сметка на това различните такси за разрешителни и лицензи, 
които плаща бизнесът, продължават да тровят живота 
на местните предприемачи. Съществуването на такива 
ограничения съвсем естествено е генератор на корупция и 
сива икономика. Но въпреки обещанията на политиците от 
последните три правителства и критиките на Европейската 
комисия в тази насока, все още конкретни действия липсват.

В същото време двойно са се увеличили незаконните 
правила за регулация на бизнеса, показва изследване 
на Българска стопанска камара (БСК). Според данните 
над 162 млн. лв. годишно плащат предприемачите за 
държавни и общински такси. Класацията на Световния 
икономически форум поставя страната ни в незавидна 
позиция по отношение на качеството на администрацията 
и регулаторната среда. Това заяви по време на работна 
среща за представянето на анализа “Администриране на 
регулаторните режими - модерно регулиране”, председателят 

на БСК 
Божидар Данев. 
Изследването 
е изработено 
от експерти на 
стопанската камара 
и се финансира със 
средства на фондация 
“Фридрих Еберт”.

Бизнесът 
продължава да твърди, 
че въпреки плановете 
административната 
тежест да бъде 
намалена с 20 
на сто до края на 
2020-а (такива са 
намеренията записани в Националната програма за реформи) 
у нас регулациите все още измъчват предприемачите като 
ограничават пълноценното им участие в развитието на 

Дара Христова, 
dara@newbusiness.bg
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четири години не отразява трайно на намаляване: 2006 г. - 
1936 режима, 2007 г. - 1693 режима, 2008 г. - 1924 режима, 2009 
г. и към 1 септември 2010 г. - 1416 режима.

В България има поне пет закона, които описват правилата, 
на които трябва да отговарят регулациите за бизнеса. Според 
Божидар Данев обаче липсва реален синхрон по прилагането 
им. “През последните седем години

администрацията не направи 
нищо съществено,

за да имаме адекватен действащ 
регистър на регулациите”, твърди 
той. Председателят на стопанската 
камара допълни, че преди три години БСК 
предостави списък с 62 закона,  които 
трябва да бъдат променени, за да се 
синхронизират правилата за регулиране, 
но до сега нито един от тях не е 
променен (въпреки пламенните обещания 
на предишния кабинет и смелите планове 
на правителството на НДСВ).  

“България е на 84-то от 134-те 
възможни места по държавно регулиране 
според показателя за глобална 
конкурентоспособност, а корупцията 
у нас се увеличава заради тежките 
регулации за бизнеса по данни на 
Транперанси Интернешънъл”, обясни 
заместник-председателят на БСК Камен 
Колев.

Единствената възможност за 
намаляването на корупцията и за 
ограничаването на излишните регулации за компаниите, е 
електронното правителство, смята бизнеса. “За последните 
години близо

350 милиона лева бяха инвестирани в 
създаването на електронно правителство,

но ефектът към момента за бизнеса не е голям.”, смята 
Божидар Данев. По думите му Естония срещу 50 милиона евро 
е изградила действащо електронно правителство, а 99% от 
гражданите и ползват електронен подпис, благодарение на 

личните си карти. Това, че сме с най-
ниските данъци в Европа не прави 
бизнес средата ни най-добра, а трябва 
да се имат предвид високите лихви, 
предизвикани от несигурността по 
отношение на регулациите, припомнят 
от стопанската камара.

Въпреки, че официалните, 
регламентирани в законите 
регулаторни режими уж намаляват, в 
последните две години (от 2008 до 2010 
г.) двойно са се увеличили неописаните 
в нормативите правила. Общините и 
централната власт продължават да 
бълват най-различни регулации, чието 
следене и прилагане се превърнаха в 
неизчерпаем генератор на корупция 
и сива икономика. Потърпевшите 
си спомнят, че още от “зората” на 
демокрацията, та и до днес, бизнесът у 
нас се огъва под тежестта не само на 
непрестанно променящите се и често 
безсмислени закони, но и на огромен 
брой разрешителни, уведомителни, 
лицензионни и съгласувателни режими. 
Всъщност, по данни на бившето 
Министерство на държавната 
администрация и административната 

реформа (МДААР)
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95 общини незаконно прилагат регулаторен 
режим за регистрация на търговски обект.

Например в различните градове режимът носи различни 
наименования - например “разрешение за упражняване 
на търговска дейност”, “регистрация за упражняване 
на търговска дейност”, “уведомление за упражняване на 
търговска дейност” и др. Във всичките му разновидности 
обаче той не е регламентиран в нормативен акт, което 
е в пълно противоречие със Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Независимо 
от наименованието му на много места се предвиждат 
такса (от 1.50 лв. до 350 лв.), предоставяне на значителен 
брой документи към заявлението и срок за извършване 
на регистрацията (от 1 ден до 30 дни) или издаване на 
разрешителното.  Има и глоби (от 2 лв. до 5000 лв.) в 

случай на неизпълнение на задължението за регистрация или 
за подаване на заявление за разрешение или за уведомление.

В края на миналата година областните управители 
получиха нареждане да проучат нерегламентираните 
лицензионни и регистрационни режими, които общините 
налагат на бизнеса в техните области. След това срещу 
въпросните 95 общини бяха образувани дела, а санкциите 
за местната власт бяха премахване на неправомерно 
въведените регулации. Проблемът обаче е доста по-сериозен. 

“На няколко премахнати регулации се падат 
десетки нови.

Например в община Камено, Бургаско, за да откриеш 
търговски обект, не се плаща такса, но се чака до месец за 
разрешение, независимо че е преминала проверката на всички 
останали задължителни по закон служби - ХЕИ, пожарна, 
данъчни. Във Видинско, имат такса от 40 лв., ако искаш да 
откриеш търговски обект. След като тя се плати, се чака 
поне две седмици за една хартийка. Има фирми, които чакат 6 
месеца, а ако се заобиколи процедурата, има глоба от 500 лв. 
за физическо и до 5000 лв. за юридическо лице. В други общини 
цената на едно разрешително може да достигне и до 600 лв.”, 
коментира адвокат Милен Стаменов.

Юристи посочиха още, че при категоризация на 
туристически обекти, кандидатът за категория за леглова 
база дължи в зависимост от капацитета й от 250 до 5000 
лв. за разглеждане на заявлението и издаване на категорийна 
символика. Отделно, за до 20 стаи за една и две звезди се 
дължи патентен данък от 25 до 250 лв. на стая в зависимост 
от местоположението на обекта. Да не говорим, че се 
плащат 150 лв. на общината за вписване, или промени в 
регистрацията. Същото дублиране на регистрационни такси 
и данъци е налице и при заведенията за хранене и развлечения.

Друг пример на непропоционалност може да бъде даден 
с таксата за лиценз на доставчиците на социални услуги 
за деца до 18-годишна възраст, която е 50 лв., докато 
таксата за туроператорска дейност е 5000 лв. или такса 
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според бизнеса, остават необосновано високи.

Впрочем, съгласно проучване на БСК,

мениджърите на предприятия отделят 
средно 11% от своето време,

за да спазват административните изисквания. За 2008 г. 
годишните разходи за регулиране в България възлизат на 867 
милиона евро (50% от които във връзка със законодателство 
на ЕС), или около 2.6% от БВП за въпросната година. Това 
е общата сума, която родните предприемачи са платили 
от джоба си! Средните разходи от страна на бизнеса за 
регулиране са средно около 7000 лв. годишно за една фирма. 
За 2008 г. приходите в държавния бюджет от държавни такси 
възлизат на 828.8 млн. лв., а нарастването им в периода 
януари 2005 г. - ноември 2008 г. е с 60 процента. Това поставя 
фирмите, особено по-малките в трудна ситуация и им налага 
непосилно административно бреме.

През 1-вото тримесечие на 2010 година, в резултат на 
икономическата криза, преките инвестиции в страната по 
данни на БНБ намаляват с 21.9 млн.евро, при увеличение от 926 
млн.евро за 1-во тримесечие на 2009 година. Това е първо цяло 
тримесечие, през което излезлите инвестиции надхвърлят 
преките инвестиции в страната. При положение, че в момента 
вътрешното потребление е силно стагнирано, а нашият 
пазар не е атрактивен, защото е малък и с лоша демографска 
структура, единственото, което би привлякло сериозни 
чуждестранни инвестиции тук, са изгодните условия. А 
връщането на инвеститорите в страната предполага спешни 
действия за насърчаване на инвестиционната активност. 
Благоприятната бизнес среда би трябвало да се контролира 
със закон, а не с регулации. Всъщност при нас проблемът 
се корени в безпомощността на законодателството ни 
и в непрекъснатото прехвърляне на топката в ръцете на 
администрацията. Защото колкото повече режими има, 
толкова повече чиновници за тяхното обслужване са нужни 

и докато в Европа тази тенденция е сведена до минимум, 
то у нас се създават непрекъснато нови регулации с цел 
откриване на повече работни места и повече възможности 
за “плащане под масата”. Факт е, че колкото по-малко режими 
има и колкото по-бързо и евтино е администрирането на 
услугите и последващия контрол, толкова по-големи ще са 
възможностите за икономически растеж.

Как се отразяват регулациите на бизнеса 
според БСК

- Фирмите имат утежнен достъп до пазара заради многото и 
често скъпи регулаторни режими.

- Корупцията нараства - през 2010 г. официалните данни на 
Транперанси Интернешънъл сочат индекс от 3.6 на сто.

- Много сектори у нас се регулират, без да има реална нужда от 
това, защото те не застрашават обществения интерес. В същото 

време искания за разрешителни и лицензи отлежават в ключови 
министерства, сред които регионалното и министерството 

на околната среда и водите. Статистиката показва, че 
строителното министерство не е дало отговор за концесиониране 

на повече от 500 компании, а министерството на околната среда 
бави повече от 1000 оценки за въздействието над околната среда, 

както и за комплексни разрешителни.
- Близо 162 милиона лева дава годишно бизнесът за такси за 

регулации, показват разчетите на БСК.
- Всяка година българските компании плащат по 50 лева за 

вписването на обстоятелства само в Агенцията по вписванията. 
Документите за доказването на определените обстоятелства 

около компаниите могат да се обменят служебно между 
съответните институции, смятат от БСК.

- Българските компании страдат и от забавянето на документи и 
актове, което затруднява плановете им за инвестиции.

- У нас има много високи държавни и общински такси, които са 
формирани по неясни правила.

- Съществува честата практика определени регулации да се 
разделят и така бизнесът да плаща такси няколко пъти, за да 

получи един документ.
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плащаме догодина

Парламентът отсече: ще има единна данъчна ставка по 
ДДС от 9%, с която ще се облагат приходите от групови и 
индивидуални настанявания в хотели. Тя ще влезе в сила от 1 
април 2011-а вместо от 1 януари. Това е решението, прието 
окончателно в сряда, 17 ноември. В момента данъкът за 
индивидуалните клиенти е 20%, а за груповите - 7 процента.

Не бе изненада, че предложението на лидера на СДС Мартин 
Димитров да отпадне текстът за единната ставка беше 
отхвърлено, въпреки добрата му аргументация. “Един от 
отраслите, от които се очаква да вървят добре догодина и 
да “издърпат” нагоре и цялата българска икономика, е именно 
туризмът. Затова точно там не трябва да се повишават данъци. 
Това ще има лошо отражение за цялата икономика и ще бъде 
една от причините растежът да бъде по-нисък от очакваното”, 
категоричен бе Димитров от парламентарната трибуна.

Пореден опит да вкарат диференцирани ставки по ДДС и 
за други продукти и услуги направиха депутатите от ДПС. Но 
шефката на парламентарната Комисия по бюджет и финанси 
Менда Стоянова ги отряза: “Важно е да се запази единната 
ставка, не съм съгласна с каквито и да било компромиси...” 
Парламентарната група на ГЕРБ явно споделя вижданията 
й и отхвърли и предложението на Ваньо Шарков и на група 
депутати от Синята коалиция да се въведе данъчна ставка 

от 9 на сто и 
за доставките 
на лекарствени 
продукти, както 
и за доставки на 
учебници и на учебни помагала.

Окончателно бе решено при доставките на стоки, съоръжения 
и услуги за концесии, за строителство или за добив, извършени 
по договори, сключени преди 1 януари 2011 г., да се прилага 
данъчният режим, който е действал към момента на възникване 
на данъчното събитие. Този режим ще се прилага също така и за 
доставката на газ, транспортиран чрез газопроводи, които не са 
част от системата за пренос (т.е. за вътрешната мрежа).

Народните представители приеха на второ четене и 
промените в Закона за акцизите и за данъчните складове. 
Ставката за бензина бе увеличена от 685 на 710 лв. за 1000 
литра. Акцизът върху дизела и керосина се покачва от 600 на 
615 лв. за 1000 литра (тази ставка е по-ниска от размера на 
минималния акциз върху дизела в ЕС - 330 евро (645 лв.) за 1000 
литра). Идеята на управляващите е минималният акциз, който е 
в сила в ЕС, да бъде въведен не по-късно от 1 януари 2013 година.

Ще има и повишение на акцизната ставка върху тютюна за 
пушене - от 100 на 152 лв. за килограм. Увеличението ще стане 

Дара Христова, 
dara@newbusiness.bg

ДАНъК ДИВИДЕНТ ОСТАВА БЕЗ ПРОМЯНА
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152 лв. за килограм.
“Увеличаване на контрабандата и спадане на приходите 

от акциз на рязан тютюн - това ще бъде единственият 
резултат от увеличаването на акциза на рязания тютюн”, 
коментира депутатът от “Коалиция за България” Корнелия 
Нинова. Народните представители от ДПС също не подкрепиха 
промените. Алиосман Имамов предложи да не се изменя акцизът 
върху рязания тютюн и той да остане 100 лв. на килограм. 
Хората от ГЕРБ предложиха компромисно решение - 130 лв/
кг. “Представител на една от 
фирмите, които продават цигари в 
България, заяви: ние се нареждаме 
между топ 5 по отношение на 
акциза на рязания тютюн в Европа. 
Не разбирам защо е необходимо 
това”, попита депутатът от ДПС 
Алиосман Имамов.

“Целта е с течение на времето 
двете ставки - у нас и в ЕС, 
постепенно да се изравнят”, обясни 
заместник-председателят на 
бюджетната комисия Димитър 
Главчев. Според него в Румъния 
ставката е 81 евро, а в Гърция - 
67 евро за килограм. “Решихме да 
се придържаме към ниското ниво, 
акцизът да е почти същият, какъвто е в Гърция”, посочи Главчев.

След като се справиха с акцизиите, още същия ден 
депутатите гласуваха окончателно и промените в Закона за 
данъците върху доходите на физически лица. Искането на Синята 
коалиция да бъде върнат необлагаемият минимум за най-ниските 
доходи беше отхвърлено. Единствената новост в текстовете 
е, че самонаетите лица, хората със свободни професии и 
земеделските производители ще трябва да внасят директно в 
хазната 10% от разходите си за наеми, когато наемодателят 
е чуждестранна компания. Новата мярка се въвежда, тъй 
като наемодателите трудно плащат дължимия данък, пише в 
мотивите на законопроекта. Но този ред на облагане няма да 

важи за физическите лица, които не осъществяват стопанска 
дейност, уточни Менда Стоянова.

Сините депутати по традиция предложиха данъкът върху 
дивидентите да се намали от 5 на 1%, а данъкът върху доходите 
от стопанска дейност на едноличните търговци да се намали от 
15 на 10 процента. Искането, разбира се, беше отхвърлено, както 
всяка година.

Народните представители не приеха и предложението на 
депутати от левицата общините да получават 20 на сто от 
приходите от данъците върху доходите на физическите лица 

(въпреки че ГЕРБ направи подобно 
предизборно обещание). Менда Стоянова 
обясни, че с подобна стъпка ще бъдат 
ударени малките общини. “Именно 
правителството на ГЕРБ прекрати 
тази практика, която съществуваше 
от доста време. Говоря точно за 
преотстъпването на част от данъка 
на общините. То е изключително 
сложно за администриране и ще създаде 
изключително сложни взаимоотношения 
между държавата и общините. 
Става дума за определянето на 
изравнителните субсидии на общините 
от централния бюджет”, посочи тя. 
Според нея общините трябва да 
намерят други начини за генериране на 

допълнителни приходи, които да са обвързани с икономическата 
дейност на територията на съответния град. В ГЕРБ са на 
мнение, че е необходима административна реформа в общините.

Промяна бе направена и в Закона за корпоративното подоходно 
облагане. Депутатите приеха чуждестранните физически 
лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим (офшорни зони), да бъдат облагани с окончателен данък 
от 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги 
или права, както и за неустойки и обезщетения от всякакъв 
вид, платени в България. Въвеждането на тази мярка цели да 
ограничи данъчните измами и прането на пари, коментираха 
представители на ГЕРБ.
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И Как да стартираме бизнес със 
зарядни станции за електромобили

Представете си, че паркирате колата си в подземния 
паркинг на някой от големите молове, заставате пред близката 
колонка, прокарвате пред нея своята смарткарта, изваждате 
от колата си електрически кабел и го включвате в колонката. 
След това отивате да гледате кино или да пазарувате, а през 
това време вашият електромобил се зарежда с ток. Очаква 
се тази картинка да бъде все по-често срещана в бъдеще, 
с навлизането на електрическите коли и превръщането им 
в част от нашето ежедневие. А през отминалата седмица 
това бъдеще се доближи още малко до реалността, защото 
в България стартира дейност международната верига Full-
Charger International, която изгражда мрежа от станции за бързо 
и удобно зареждане на електрически коли. Бизнес, който освен 
обещания за нарастващи приходи, дава и удовлетворение, че 
занимаващите се с него спомагат за превръщането ни в едно 
по-екологично и отговорно общество, в което зависимостта 
от петрола ще продължава да намалява.

БИЗНЕСъТ НА БъДЕЩЕТО ВЕЧЕ Е ВъЗМОЖЕН И В БъЛГАРИЯ, СЛЕД НАВЛИЗАНЕТО У НАС НА ПъРВАТА 
МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОЛИ - FULLCHARGER INTERNATIONAL

FullCharger Bulgaria Press Conference, 17.11.2010
(отляво надясно) Юлиян Николов, директор Дирекция „Икономическа политика” в 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Марк Бюкер, изпълнителен 
директор, FullCharger International, Весела Шаранкова, изпълнителен директор на „Full-

Charger България” АД, и Осман Атаман, собственик на FullCharger Турция
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И FullCharger International и местният оператор FullCharger 
България (http://www.fullcharger.com) имат амбициите до края 
на 2011 г. броят на техните зарядни колонки да достигне до 
120 – 150 точки за зареждане. Добрата новина за малките и 
средни предприемачи е, че от бизнес моделът на FullCharger 
България включва редица възможности за партньорство и на 
практика позволява на всеки собственик на мол, ресторант, 
хотел, бензиностанция, малко квартално магазинче или дори 
физическо лице да печели, като стане част от иновативната 
мрежа. „За нас са интересни всички паркинги, молове, 
паркингите на хипермаркетите, предблоковите пространства, 
бензиностанциите и други“ - обяснява пред читателите на 
NewBusiness.bg Весела Шаранкова, изпълнителен директор на 
FullCharger България.

„За страната това е важна стъпка към огромната 
революция, която се надига в нашето глобално село: 
автомобилите ще се превърнат в хибриди с възможност 
за електрическо задвижване или в напълно електрически 
автомобили, по-чисти и щадящи околната среда“ - посочват 
от компанията и припомнят, че правителствата и 
производителите на коли, съгласно протокола от Киото, 
вече са показали готовност да подпомогнат зората на 
електромобилите. На пазарите в САЩ, Европа и Източна 
Азия вече има електрически коли, макар и съвсем малко на 
брой. От FullCharger очакват 2011 г. да стане годината на 
голямата революция, тъй като няколко основни производители 
са планирали да пуснат на пазара електромобили през тази 
година. В тези условия навиците на обикновения шофьор ще 
се променят драматично, тъй като ще има нужда от често и 
навременно презареждане по улиците, паркингите и домовете. 
Все по-осезаемо ще се налага нуждата от инфраструктура, 
позволяваща това да става лесно и удобно.

„Основната цел на FullCharger International, чиято централа 
е в Париж, е да бъде пионер при въвеждането в експлоатация 
на мрежи от зарядни станции в няколко страни в тясно 
партньорство с местните власти, с производителите на 
автомобили и доставчиците на енергия, да изгради готова 

за работа мрежа, която да позволи успешно развитие на 
електромобилите. Крайният потребител трябва да има 
на свое разположение напълно готова и надеждна мрежа за 
презареждане на батерията на колата си – именно така 
революцията постепенно ще навлезе в нашето ежедневие“ 
- обявиха представители на международната мрежа пред 
българските журналисти. Предлаганите от компанията 
станции имат редица предимства пред останалите начини за 
зареждане на електромобилите, включително по-достъпните 
места, на които ще бъдат разположени, както и възможността 
за по-бързо зареждане.

В момента FullCharger International работи в тясно 
партньорство с 365 / Coulomb Technologies – водещ 
производител на зарядни станции, разработващ мрежовия 
софтуер, който днес е най-модерната технология от този тип 
в света, с над 1200 зарядни станции ChargePoint, монтирани 
в 117 града в 23 страни по света. Компанията наскоро 
въведе в експлоатация първата мрежа в Турция и доставя 
оборудването на “Рено” и “Фиат” в техните производствени 
центрове. Освен България, мрежата на FullCharger Interna-
tional ще включва Румъния, Русия, Украйна, Гърция и Кипър, 

FullCharger Bulgaria Press Conference, 17.11.2010
(отляво надясно) Любомир Славов, собственик на „FullCharger България” АД, 

Марк Бюкер, изпълнителен директор, FullCharger International, Весела Шаранкова, 
изпълнителен директор на „FullCharger България” АД, и Ахмед Япъшлар, 

изпълнителен директор, 365 Enerji Teknolojisi ve Hizmetleri A.Ş.
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с над 4500 зарядни станции ChargePoint, които ще бъдат 
монтирани до края на 2011 г. Това ще позволи на българите, 
използващи електромобили, да пътуват удобно в тези страни 
с абонамента си от компанията и да зареждат колите си 
навсякъде с една единствена смарткарта.

„Според нас за България възможността да участва 
активно в революцията на електромобилите е историческа. 
Икономическото развитие на страната, заедно със 
сравнително малкото лични автомобили (257 на 1000 за 
2008 г.) и напредналата възраст на автопарка в сравнение 
с ЕС, могат да превърнат страната в идеален пример за 
трансформация в очите на нейните европейски партньори. От 
тази гледна точка ние очакваме правителството и местната 
власт в България да подкрепят прехода към електромобили 
чрез необходимите законови промени и по-конкретно чрез 
предвиждането на финансови стимули за потенциалните 
потребители на електромобили, както вече беше направено 
в други страни“ - добавиха представители на българския 
оператор FullCharger България.

Тази революция обаче е и златна възможност за частните 
предприемачи, тъй като зарядните станции могат да бъдат 
собственост и да се експлоатират от местни партньори, 

свързани с оператора за страната, и така да разкриват широки 
възможности за бизнес. Компанията предвижда два типа 
партньорство: големи дистрибутори, наречени „Пайнер“, които 
поемат ангажимент в рамките на десет години да инсталират 
най-малко 100 точки за зареждане на електрически коли, както 
и малки, наречени „Хост“, при които тази цифра ще достига 20. 
FullCharger България предлага на предприемачите да закупят 
зарядните станции, докато инсталирането, отстраняването 
на проблеми и софтуерната поддръжка си остават ангажимент 
на международната компания. Партньорите ще печелят част 
от заплатените от потребителите такси, осигурявайки си по 
този начин добър дългосрочен източник на приходи, с минимални 
инвестиции. Според Весела Шаранкова, партньорите ще 
са най-полезни с намирането на точките, където да бъдат 
инсталирани станциите и договарянето на използването 
им. Всеки, който иска да започне такъв бизнес, може да се 

свърже с FullCharger България, без значение дали е голяма 
компания, община, или физическо лице. Повече информация за 
възможностите за партньорство с иновативната мрежа има 
на http://www.fullcharger.com. 

Днес мнозина сравняват електромобилите с традиционните 
коли и везните се наклоняват и в двете посоки. Сигурното 
е обаче, че в близко бъдеще, когато петролът престане да 
бъде алтернатива, изборът вече ще бъде не между единия 
или другия тип превозни средства, а между възможността да 
използваме електрическа кола, или да ходим пеша. Става въпрос 
за една неизбежна промяна, предизвикана от способността 
на човечеството да изразходва безотговорно ресурсите, с 
които разполага. Днес производителите на автомобили вече 
са осъзнали този факт и на пазара се появиха достатъчно 
прототипи в различни ценови диапазони. Следващата стъпка 
е развитието на инфраструктура, която да гарантира на 
потребителите, че ще има къде да зареждат своите коли 
от бъдещето и именно това ще бъде ролята на FullCharger 
България. А освен всички други предимства, електромобилите 
могат да ни направят и малко по-културни шофьори, повишавайки 
сигурността на пътя, защото налагат известни ограничения в 
максималната скорост, убедена е Весела Шаранкова.

FullCharger Bulgaria Press Conference, 17.11.2010
(вляво) Весела Шаранкова, изпълнителен директор на „FullCharger България” АД
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Аутсорсинг бизнесът през 
следващото десетилетие  
ще расте с бързи темпове

Българските екипи имат сериозни шансове да спечелят от този 
процес, поради географската и културната си близост със Западна 
Европа, както и доброто съотношение цена – качество

Една от най-добрите възможности за развитие на малък бизнес 
в сферата на технологиите у нас през последните десет години е 
работата по поръчки от чужбина (САЩ, Западна Европа или Азия), 
следвайки т.нар. „аутсорсинг“ модел. Както сме писали и в предишни 
броеве на NewBusiness.bg, тази концепция, чието начало можем да 
открием в създаването в началото на века на фирми, като Рила 
Сълюшънс и Нетейдж Сълюшънс, е донесла прилични приходи на не 
един и два малки екипа от български програмисти.

Според последните анализи обаче през следващото десетилетие 
аутсорсинг поръчките не само няма да намаляват, а и тепърва 
ще увеличават своя обем, достигайки 230 млрд. щ. долара в целия 
свят. Тези и други интересни данни за сектора бяха оповестени 
в рамките на провелия се преди седмица форум за тенденциите 
в аутсорсинга и мястото на България в тях, организиран от 
Американската търговска камара. Според изнесените на него 
цифри, през 2020 г. обемът на аутсорсинг пазара ще достигне 
немислимите днес 440 млрд. щ. долара. За сравнение през 2008 г. 
този показател е бил едва 90 млрд. щ. долара.

Подобяването на качеството при аутсорсинг поръчките 
увеличава своето значение, като мотивация за компаниите – 
поръчители, но по-ниските разходи продължават да са ключов 
фактор при вземането на решение за изнасяне на аутсорсинг 
дейности. Те са важни за 72% от фирмите, които изнасят услуги или 
разработки, сочи проучване на MsKinsey. При 65% пък от значение е 

нарастващата гъвкавост на аутсорсинг фирмите по света. Сред 
другите значими изводи е и очакваната промяна при двигателите 
на растежа. Такива ще са най-вече традиционно неизползваните за 
аутсорсинг сегменти (публични услуги, здравеопазване, ютилити 
сектор, масмедии), достигайки 75 - 80% от поръчките до 2020 г.

Българските софтуерни компании, контакт центрове или 
независими екипи от разработчици са сравнително добре 
позиционирани на световната аутсорсинг карта, като най-
добре позиционирани в това отношение са градовете София и 
Варна, стана ясно по време на конференцията. Днес страната е 
аутсорсинг лидер в региона на Централна и Източна Европа и през 
2009 г. заема престижното тринадесето място в класацията A.T. 
Kearney Global Services Location Index, измерваща привлекателността 
на държавите като аутсорсинг дестинации. България може 
да предложи благоприятна комбинация от предимствата на 
членството в ЕС, георгафска близост до европейските страни, 
наличието на висококвалифицирани специалисти и конкурентни 
ценови нива. 

Според изследването „Барометър на българската ИТ индустрия“, 
създадено от Българската асоциация на софтуерните компании, 
50% от приходите на софтуерния бранш през 2009 г. са били от 
износ, а водещата експортна дестинация е Европа със 74% от 
поръчките. Сред ключовите предимства на нашата страна са 
географската и културната близост с големи западни пазари, 
като Германия и Великобритания, от където идва много поръчки, 
както и доброто съотношение цена – качество. По тази причина и 
основните ни конкуренти са градове, като Будапеща, Краков и Киев.
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Със сигурност един от най-важните въпроси, 
който всеки потенциален предприемач си задава, 
преди да започне собствен бизнес е “Как да намеря 
необходимото ми финансиране”. Най-лесният отговор на 
този въпрос е да се обърнете за заем към банка. Вече много 
български трезори предлагат кредити за финансиране на 
инвестиционни проекти на малки и средни предприятия, 
които намират приложение в повечето сектори на 
икономиката: производство, търговия, услуги, хотелиерство, 
туризъм, строителство, енергоспестяващи проекти, селско 
стопанство. Подходящи са както за нови проекти, така и за 
модернизиране и развитие на вече съществуващ бизнес. 

На теория финансиране за развитие на малък и среден 
бизнес може да получи всеки български гражданин, търговец 
по смисъла на Търговския закон, както и занаятчиите, лицата, 
извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна 
професия, когато тяхната дейност може да се определи като 
предприятие по смисъла на Търговския закон.

Най-приемливият вариант за повечето старт-ъпи обаче е 
да канидатстват за финансиране по програма на 

Европейската 
банка за 

възстановяване и развитие
Тези кредити са предназначени за малки, средни и 

микропредприятия, които са регистрирани по българското 
законодателство като юридически лица, еднолични 
търговци или физически лица-предприемачи и отговарят 
на определението на Европейския съюз за малки и средни 
предприятия. Според най-новата дефиниция от февруари, 
тази година това са фирми със средносписъчен брой на 
персонала до 250 души, годишен оборот, който не превишава 
97 500 000 лв., и/или стойност на активите до 84 000 000 
лв. Заемите се дават в лева и евро най-вече за допълване на 

Кредитът – неизбежното зло за всеки 
стартиращ бизнес
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Е оборотни средства и за инвестиционни проекти. Много важно 

е да се знае, че парите  от кредита не могат да се ползват 
за рефинансиране на съществуващ кредит, за производство 
и търговия с оръжие и военна техника, за бизнес цели на 
застрахователния бизнес, за инвестиции в ценни книжа от 
всякакъв вид; производство и/или търговия на тютюн и на 
алкохол и др. 

Максималният размер на един кредит е до 100 хил. евро или 
равностойнността му в лева. Всеки кредитополучател може 
да ползва по всяко време до два кредита, като максималното 
финансиране е до посочения по-горе размер. Кредитите 
се разрешават за срок до седем години и се погасяват 
с погасителни вноски по договорен погасителен план. 
Проблемът, както най-често се случва е в обезпеченията - 
от ЕБВР  приемат всички допустими съгласно вътрешните 
правила на банките гаранции с изключение на парични 
средства и/или държавни ценни книжа. 

Сред най-активно кредитиращи малкия и среден бизнес 
банки в страната е 

“Банка Пиреос България”. 
За да увеличи подкрепата си за сектора, през 2009 г. 

тя стартира създаването на Бизнес центрове във всички 
основни градове в България. Първият Бизнес Център отвори 
врати в гр. София в началото на годината. Вторият Бизнес 
Център беше открит във гр. Варна през май 2009 година.
За последните три години, Пиреос увеличи своето кредитно 
портфолио в сегмента за малки и средни предприятия с повече 
от 120%, а плановете за 2010 г. са растежът да достигне 30 
на сто. Целта е да бъдат подкрепяни всички малки и средни 
предприятия. Тя предлага не само разнообразни заеми, а и 
консултантски услуги, фокусирани върху подпомагане на малкия 
и среден бизнес при изготвяне на финансови отчети, бизнес 
план и проекти за капиталов оборот.

Сериозно внимание на стартиращия бизнес обръща и 

Първа инвестиционна банка.
“Клуб Предприемач” на финансовата институция е 

специфична програма 
за кредитиране на 
малък и среден бизнес. 
Предназначена е за 
лица, регистрирани 
като търговци по 
смисъла на Търговския 
закон, които имат 
активна дейност и 
годишни приходи - до 
5 000 000 лева. Може 
да бъде отпуснат 
за придобиване и 
реконструкция на 
дълготрайни активи и/или за оборотни средства. Размерът му се 
договаря в зависимост от риска по кредитната сделка с 8.75% 
минимална годишна лихва. Срокът зависи от предназначението 
на средствата - до 15 години - револвираща кредитна линия за 
оборотни средства или за инвестиции, до 2 години и половина - 
за оборотни средства; до 5 години - при овърдрафт. Главницата 
се определя по предварително договорен с клиента погасителен 
план, съобразен с неговия бизнес- седмично, месечно, тримесечно 
или с друга периодичност, с възможност за гратисен период.

В края на август пък ПИБ пусна и нов ипотечен кредитен 
продукт за микро, малки и средни предприятия - Супер кредит. 
Той дава възможност на предприемачите през първата година 
да генерират достатъчно приходи от новата инвестиция и след 
това да започнат да обслужват главницата. При кредитиране на 
оборотни нужди първата година в режим на овърдрафт осигурява 
достатъчна ликвидност във фирмата от една страна, а от друга 
дава възможност на предпиремачите да оптимизират лихвените 
си разходи при свободни парични средства. Предимствата 
на този кредитен продукт са, че кредитополучателите сами 
определят кога и каква част от задълженията си да погасяват 
през периода на овърдрафт без такси, като в същото време имат 
възможност да използват отново погасената част от кредита.
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т Фирмени далавери

Фирмените измами и укриването на данъци (явно) не 
е български патент, но не е и сред силните страни на 
управляващите. По неофициални данни от далаверите на 
фиктивни компании хазната губи минимум 5-6 млрд. лв. 
годишно. Скоростта, с която се противодейства на това 

явление обаче, е 
като на ранена 
костенурка.

В момента 
механизмите, 
чрез които 
данъчните събират 
дължимото на 
хазната, не са 
много. Но дори и 
да имат желание 
да си свършат 
работата, се 
оказва, че законите 

им връзват ръцете. От няколкото години например от 
приходната администрация се опитват да преодолеят 
нормативната безпътица, като настояват да бъде 
разширен обхватът на персоналната отговорност на 
фирмените служители и съдружници. За какво конкретно 
става дума? В Данъчноосигурителния процесуален кодекс, 
където е описано кой и при какви обстоятелства носи 
отговорност за неплатени или укрити данъци, липсва текст, 
който да регламентира какво се случва, когато в дадена 
измама са замесени пълномощници, а не самите съдружници. 
Източник от НАП коментира, че вече има заведени няколко 
такива дела, които обаче все още не са приключили. 
“Законът трябва да бъде прецизиран, за да не се налага ние 
да го тълкуваме, а след това съдът да оспори тълкуването. 
Случаите, в които

съдружник упълномощава някой ром,

а след ревизия от наша страна се оказва, че фирмата е 

Дара Христова, 
dara@newbusiness.bg

НАП: ОБХВАТъТ НА ПЕРСОНАЛНАТА 
ОТГОВОРНОСТ ТРЯБВА ДА БъДЕ 

РАЗШИРЕН
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т източена, не са никак малко. Проблемът 
е, че този съдружник съвсем съзнателно 
е упълномощил такова лице, разпродал е 
активите на фирмата, но по документи 
всичко това е недоказуемо. Ние 
трябва да си търсим вземанията от 
упълномощеното лице, а съдружникът е 
недосегаем”, обясняват от приходната 
администрация. Юристите смятат, че 
драмата не е в “ упълномощаването” 
на лице от ромски произход или който 
и да е друг неплатежоспособен дядо.  
“Да предположим, че имаш фирма, която 
фалира (източена е), прехвърляш я на 
някой мургав български гражданин. Дори 
му изкарваш решение от Търговския 
регистър в Агенцията по вписванията, 
че е едноличен собственик на капитала. 
Остава той да освободи стария 
управител от отговорност и данъчните 
остават с вързани ръце. Те не могат 
да направят абсолютно нищо, освен да 
вземат бараката на новия собственик.

Новите промени в Търговския закон 
определено са сериозна крачка към 
разплитането на казуса, но пък изобщо 
не е ясно дали ще бъдат приети до края на годината. Според 
предлаганите изменения старият управител на източеното 
дружество ще носи отговорност за данъчни цели, за публични 
задължения, независимо че новият собственик го е освободил 
от отговорност.

Подготвен е и законопроект за изменение и допълнение 
на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, който също 
донякъде

ще развърже ръцете на 
данъчните,

но и неговата съдба все още 
е в ръцете на Искра Фидосова 
и нейното юридическо лоби. От 
корекциите в чл.19 от норматива 
става ясно, че когато член на орган 
на управление, управител, прокурист, 
търговски представител, търговски 
пълномощник, както и всяко друго 
лице, което е упълномощено по общ 
начин да управлява или представлява 
задължено лице, укрие факти и 
обстоятелства, които по закон е 
било длъжно да обяви пред органа по 
приходите или публичния изпълнител 
и в резултат на това не могат да 
бъдат събрани публични задължения, 
то отговаря за несъбраното 
задължение. В ал.2 на чл.19 се казва 
още, че ако се извърши скрито 
разпределение на печалбата или 
дивидент или се отчужди имущество 
на задълженото лице безвъзмездно 

или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие 
на което имуществото на задълженото лице е намаляло 
и по тази причина не са изплатени публични задължения, 
то отговаря за задължението до размера на извършените 
плащания, съответно до размера на намалението на 
имуществото.

Според параграф 2 от документа, чл.77 в случаите на

заличаване на едноличен търговец

от търговския регистър, както и при прекратяване на 
юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по 
чл.15 от Търговския закон или при преобразуване, търговецът 
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трябва да уведоми съответната териториална дирекция на 
НАП преди подаване на съответното заявление за вписване 
на подлежащото на вписване обстоятелство. Ако данъчните 
не са уведомени, промени по фирмените обстоятелства не 
могат да се извършват.

“В последните година-две стана много модерно да 
се регистрира фирма на името на някой пенсионер или 
неплатежоспособен 
български гражданин от 
малцинствата. През нея се 
превърта някакъв оборот, 
регистрира се по ДДС и 
в даден момент с тази 
фирма се извършва ДДС 
измама, без да се налага 
дружеството да бъде 
прехвърляно. Тук просто 
няма как да си съберем 
парите без наказателна 
принуда. Срещаме сериозна 
подкрепа от председателя 
на парламентарната 
Комисия по бюджет и 
финанси Менда Стоянова, 
но истината е, че нашите 
предложения се свеждат до

ограничаване на стопанската свобода

и инициатива. Повечето юристи не подкрепят такива 
мерки”, коментира заместник-изпълнителния директор на 
НАП Димана Митева, която отговаря за събирането на 
приходите.

Една от най-често срещаните “врътки” е създаването 
на ЕООД “на пенсионер”, като фирмените дела се движат 
от някой “предприемчив” роднина с пълномощно. След като 
установят извършените дружествени далавери, данъчните 

могат единствено да вземат селската къща на бабата 
и дядото. Ако новите изменения бъдат приети, те ще 
имат шанс да подгонят и упълномощения син, щерка или 
племенник.

Запознати обаче твърдят, че когато източиш дадено 
дружество, а след това продадеш дяловете си, си оставаш 
недосегаем за данъчните, дори с новите корекции в 
законите, стига документите ти да са изрядни. “В повечето 

такива случаи данъчните губят, 
защото сделките са перфектни. 
Всичките нотариални актове, 
договори, фактури и т.н. се 
подготвят много лесно, а те си 
имат своята тежест в съда. Но 
нещата стават още по-сложни, 
когато се появят документи, 
че стойността на сделката е 
платена в брой. Особено когато 
дружеството е прехвърлено на 
ром, много лесно се доказва, че 
той е получил парите”, обясниха 
счетоводители.

От НАП коментираха, 
че когато вземането им е 
несъбираемо, единият вариант е 
да образуват

производство по несъстоятелност.

“Често, когато собствениците разберат какво се случва, 
се опитват да намерят пари и да погасят задължението. 
Ако това не стане в съответните срокове - откриваме 
производство. Тук обикновено има няколко заинтересовани 
лица, които погасяват дълга и след това производството 
продължава без участието на държавата. Когато фирмата 
е източена, тогава се обявява несъстоятелност, но 
поради липсата на активи тя се спира.  След една година 
търговецът се заличава. Точно в тези случаи единственият 
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вариант е да търсим персонална отговорност. За да се 
стигне дотук, значи, че дружеството не се е разпореждало 
със свои активи за период до две години назад от датата 
на откриване на производството по несъстоятелност”, 
посочи Димана Митева. По думите й в тези ситуации се 
анализира има ли сделки, които биха могли да бъдат приети 
като недействителни заради това, че са извършени след 
възникване на задължението (чл. 216 от ДОПК). Например, 
ако е купено БМВ, сделката е недействителна, защото не 
поражда последици и ние ще си обезпечим дълга с него”, 
обясни още Митева. Според нея цялата процедура по чл. 216 
трае около две години, а в случаите, в които става дума 
за суми под 100 000 лв. - и по-кратко. Обикновено сумите 
са в порядъка на 1 млн. лв., като изрично говорим за случаи, 
в които са прехвърляни и продавани истински активи, 
уточниха от НАП.  

Схемата е доста разпространена. Последният случай, за 
който се сещам, е за едно варненско с дружество с

натрупани 
задължения

в размер на 1.5 млн. 
лева. Продава си активите 
(недвижими имоти - пет 
дворни места със сградите 
върху тях), които е придобило 
за 7 хил. лв., направило е 
съответните подобрения и 
след две години ги е продало 
за 6 хил. лева. Фирмата, 
която купува тези имоти за 6 
хил. лв., след това ги продава 
за 10 млн. лева. Разликата 
в цените е фрапираща. 
Продавайки имотите дори за 
6 хил. лв., първото дружество 

не е погасило задълженията си. В момента сме завели 
иск за недействителност на сделката, за да може тези 
активи да се върнат в масата на несъстоятелността 
и да бъдат продадени, за да може ние и кредиторите 
да си приберем дължимото. Фирмата, която е купила 
имотите, много добре е знаела, че тези имоти не струват 
6 хил. лева. Те са продадени по данъчна оценка”, разказа 
заместник-шефът на НАП. Въпросната фирма е в списъка 
на големите длъжници, но данъчните отказаха да назоват 
името й.

Всичко това говори съвсем недвусмислено и ясно, че 
промените в законите са повече от спешни. В момента 
не е никакъв проблем едни български гражданин да има 
186 фирми на свое име, прехвърлени със съответните 
нотариални заверки, и в същото време да дължи 36 млн. 
лева. Данъчните издирват всичките прехвърлители на 
предприятията и работят три години, за да съберат 
вземанията. И докато се прави цялото това упражнение, 

законът допуска хора, 
които имат огромни 
задължения и като 
физически лица и 
участвайки в търговски 
дружества без проблем, 
да създават нови фирми, 
да купуват други и да 
търгуват. Докато това 
не бъде регламентирано 
по някакъв начин, 
инспекторите на НАП 
ще трябва по този 
заобиколен, дълъг и 
недостатъчно ефективен 
начин да си събират 
дължимите суми. А 
от това не губи само 
данъчната служба....

В редица държави се води кредитен рейтинг на всяко лице. 
В САЩ например цялата информация относно плащанията и 

задълженията към държава и банки на гражданите се обобщава 
в съда. Когато някой се интересува, вижда само кредитния 

рейтинг на дадения човек и ако той е нисък, е ясно, че лицето 
е неплатежоспособно. Ако имаш висок кредитен рейтинг, 

ползваш преференциални условия по кредити - по-високи суми, 
по-малки лихви; дори застрахователните плащания са по-ниски. 

Трябва да има стимули дадено лице да има добър рейтинг и 
нетърпимост от обществото, коментираха от НАП. “При 

нас това действие тепърва се развива. Във Великобритания 
например не можеш да фалираш повече от три компании и след 
това да регистрираш четвърта фирма. В повечето европейски 

държави също има такива рейтинги, но са организирани 
различно за всяка държава. Засега ние се опитваме да изнасяме 

информация за лицата, които не са коректни, и тя да послужи 
на банковия и небанковия сектор”, коментираха данъчните.

О
т

гО
В

О
РН

О
С

т



22

С
ъ

бИ
т

И
я Уроци за предприемачи от конференцията на 

Масачузетският технологичен институт

На 11 септември 2010 година бе проведена поредната 
годишна конференция за предприемачи и желаещи да 
стартират собствен бизнес от  Масачузетският 
технологичен институт. Масачузетският технологичен 
институт (на английски: Massachusetts Institute of Technol-
ogy, по-известен със съкращението MIT) е американски 
частен университет в Кеймбридж, Масачузетс в 
непосредствена близост до Бостън. Основан е през 
1861 година. Университетът е едно от най-елитните 
висши училища в света в областта на техниката и 
технологиите.

Конференцията Startup Bootcamp 2010 /http://
startupbootcamp.mit.edu// бе посетена от над 1200 
души и гледана онлайн средно от 1500 души (като на 
моменти гледаемостта достига 2500) цели да срещне 
предприемачите и хората с желание да стартират 
собствен бизнес с вече успели собственици на компании 
и бизнес ангели готови да финансират подобни начинания. 

На нея Jason L. Baptiste научава интересни уроци за това 
как да стартираме и развием собствен бизнес. Самият 
Jason L. Baptiste е предприемач който списва собствен блог 
и е основател на няколко компании. По-долу предоставяме 
впечатленията му под формата на директни съвети, 
които той е извлякъл от участниците в събитието. 
Мотото на събитието е било “Стартирането на компания 
е по-лесно от колкото може да си представите” и ето 
какво са казали на него. 

Chris Wanstrath (GitHub) - Вашите клиенти 
са най-добрият екип по продажби

Историята зад GitHub ни показва колко уникално може 
да бъде всяко начинание което разчита на обратна връзка 
от страна на потребителите си. Под потребители нямаме 
предвид задължително клиенти, или хора които плащат 

КАКВО СПОДЕЛИХА УСПЕЛИТЕ СТАРТъПИ НА STARTUP BOOTCAMP 2010 И КАК ТЕЗИ ЗНАНИЯ МОГАТ 
ДА ПОМОГНАТ НА БИЗНЕСА ВИ
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я за даден продукт/услуга а по-скоро такива 

които я ползват и са готови да помогнат за 
нейното развитие и усъвършенстване. Github 
стартира като малък проект и прераства в 
настоящият си огромен размер основно като 
използва своите потребители като канал за 
разпространение и продажба.

Създайте продукт който 
да прави потребителите ви 

щастливи.

Ако вашият продукт прави щастливи 
потребителите ви, те ще се приобщят 
към неговата идея и това ще допринесе за 
изключително силната му популяризация. 
GitHub помага на разработчиците на софтуер 
да показват публично и споделят техния код 
и по този начин да придобиват допълнителни 
знания, и умения. По този начин хакерите 
споделят своите постижения с останалите.

Изградете услуга за повече хора!

Изградете продукт който да се възползва от закона на 
Metcalfe и да позволи на вашия продукт да расте заедно с 
потребителите които го ползват. Основното правило на 
закона Metcalfe e възможността продукта да расте заедно 
с хората, които го ползват. Това означава, че не трябва да 
се намалява неговата полезност при увеличаване на броя 
потребители, които го ползват.

Отделете време за директна връзка с 
вашите клиенти.

Винаги е добра идея да се срещате от време на време 
лично с вашите потребители. Със сигурност електронната 
поща, телефонните разговори и съобщенията в twitter са 
полезни за обратната връзка, но те изключват личната 
заангажираност, която е от изключително значение. Ако 
имате възможност да отделяте време за разговори с 
вашите клиенти езика на тялото и откритият ви стил на 
комуникация с тях ще ви помогне да направите по-добре 
впечатление, като в същото време ще може да разберете по-
добре техните нужди и желания.

На страницата на Startup Bootcamp 2010 има интересна заигравка  
с логотиповете на различни известни компании
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Mick Mountz - Търсете финансиране от 
вашите клиенти (Kiva Systems)

Kiva Systems са финансирали техният продукт още 
докато са го разработвали с помощта на реални негови 
потребители. Това е и причината някои да предпочитат 
стартирането на компания в бизнес към бизнес сферата 
(B2B), понеже пазара често предлага да намерите средства 
за развитието на компанията си чрез ранните и клиенти 
които имат нужда от вашия продукт.

Основният ви приоритет трябва да е 
финансирането от клиенти.

Намирането на капитал за стартиране на бизнес чрез 
ангел или фонд за рискови инвестиции може да се ползва 

винаги, но те не са природна даденост. 
За сметка на това финансирането 
чрез клиентите ви е кръвта на всяка 
компания. Това е като да продавате 
стоки на консигнация - ако успеете да 
поддържате достатъчно дисциплина така 
че да печелите пари директно от вашите 
клиенти, още отначалото ще имате 
стабилно финансово рамо.

Клиентите ви осигуряват 
много повече придобивки от 

постъпленията

Потребителите ви плащат за вашите 
продукти и услуги, но освен това ви 
снабдяват и с безценна информация. 
От тях може да разберете кое работи 
отлично и кое не работи както трябва. 
Не трябва да измисляте гениален 

продукт, който да разбие всички в бранша. Просто създайте 
прототип и го представете бързо пред потенциалните ви 
клиенти. Обратната връзка от тях още в началните етапи 
на развитие е много по-ценна от наливането на средства 
в екипи за усъвършенстване и развитие на продуктите и 
услугите ви.

Ayr Muir (Clover Food Lab) – Опознайте 
своите клиенти

Clover Food Lab използват психологически трикове за 
да разпознават успешно желанията и нуждите на своите 
потребители. Бързата адаптация към обратната връзка от 
клиентите им и опита да вникнат дълбоко в начина им на 
мислене им позволява да стигнат до заключения и решения, 
за които не биха се сетили по друг начин.

Част от лекторите на събитието - утвърдени имена сред преприемачите в ИТ сферата
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Влезте в техния ум

Ayr Muir - един от основателите на Clover Food Lab 
е започнал работа в Burger King за да получи пълна 
картина за бизнеса с хранителни продукти. Това е 
предприемачески трик подобен на метода по който 
работят актьорите, когато трябва да се въплътят 
в непозната за тях роля. Не се притеснявайте да 
си изцапате ръцете. Само по този начин може да 
разберете болките на вашите клиенти и да осъзнаете 
от какви точно продукти и услуги се нуждаят.

Експериментирайте, Проваляйте се, 
Учете се, Повтаряйте всичко отново и 

отново.

Според Ayr предприемачите трябва да 
експериментират много неща и да го правят изключително 
бързо като извличат съотвените поуки. Много неща могат 
да се провалят в началото и това е нещо напълно нормално. 
След придобиването на известен опит, целите трябрва да се 
усложняват постепенно, като бизнесмените се опитват да 
научат колкото се може повече за средата в която работят. 
Понякога е толкова важно да знаеш какво НЕ трябва да 
правиш, колкото и да знаеш какво трябва да правиш.

George Bell (Excite/General Catalyst) - Градете в дългосрочна 
перспектива

George е рисков инвеститор във фонда Gen-
eral Catalyst, като преди това е бил CEO на 

Excite.

Корпоративната култура ще ви позволи да устоите
Създаването на добра фирмена култура в дългосрочна 

перспектива ще ви помогне да издържите като стартираща 
компания. Силната култура прави работната среда увлекателна, 
което позволява на хората в нея да растат заедно с фирмата и 
да не ви изоставят заради по-примамливи предложения.

Слушайте внимателно!

Слушайте внимателно вашите служители и изграждайте 
продукта около техните идеи. Най-вероятно имате своя визия 
като основател, но свяка компания може да има от три до 
четири основатели максимум. Освен тях трябва да изградите 
компания, която да работити със стотици и дори хиляди хора 
вътре в нея. Слушайки не само вашите служители, но и пазара 
вие трябва така да позиционирате бизнеса си, че да издържи 
на теста на времето. Първоначалната ви идея впоследствие 
може да не звучи толкова актуално, но ако следите пазара, ще 
бъдете приготвени за такова развитие на събитията.

Очаквайте продължение на темата в следващия брой на 
NewBusiness.bg

Една от сградите на МТИ


