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Nie.bg 
(h t tp : / /www.n ie.bg/ ) 

е името на най-новия 
информационен портал, 
който съчетава на 
едно място новини, 

запознанства, форуми, обяви и други интересни онлайн 
услуги. Амбицията на неговите създатели е да ви 
предоставят едно място в Интернет, от което да се 
информирате за актуалните събития от страната 
и света, да научавате за най-новите тенденции в 
изкуството, модата, музиката, киното и начина на 
живот, да завържете приятни и полезни познанства.

Nie.bg ви дава възможността да си направите 
собствен оригинален профил, чрез който да изразите 
по уникален начин себе си и да споделите мнения 
и интереси относно всичко, което ви вълнува. 
Възползвайте се и от възможността да се изявите 
като творец - било то чрез авторската ви поезия и 
проза, или чрез силата на обектива и перото си. В 
сайта можете да публикувате също и обяви, както 
и да задавате въпроси, или да споделите вашите 
мисли и преживявания във форума. Освен това Nie.
bg може да ви разтовари с разнообразни игрички, 
клипове, както и с оригиналния си Лаф панаир.

Nie.bg – нов информационен 
портал
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p  улесенениЯ зА бизнесА в бЪлгАриЯ  отЧете световнАтА 

бАнкА в осМиЯ си гоДишен ДоклАД DoIng BusInEss 2011
 Намаляването на минималния капитал за регистриране на ООД 
от 5 хил. на 2 лв. и понижаването на осигурителната тежест с 2 
процентни пункта от началото на тази годин, са двете законодателни 
промени улеснили бизнеса в БЪлгария, се казва в осмия годишен 
доклад на Световната банка Doing Business 2011. Документът дава 
информация за инвестиционния климат през следващата година.
 Страната запазва позицията си в класацията. През тази 
година обаче тя се прави по нова методология, като някои критерии 
отпадат. Така по сегашните България е на 51  позиция, като е на 
същата и за миналата. По старата методология заемахме 44 място. 
Повече по темата четете на: http://zu.ly/1340/

 60% от сеМейните фирМи вЪзнАМерЯвАт ДА рАзширЯт своЯ 
бизнес През иДните 12 МесецА, ПокАзвА ПроуЧвАне нА pWC

 Семейните фирми по света са уверени за своето бъдеще, но много от тях 
не правят достатъчно, за да се подготвят за бъдещето, показва проучване на  
Price waterhouse coopers, проведено в периода 26 май-17 август тази година сред 
около 1600 ръководители на семеен бизнес, опериращи в 15 отрасъла, в 35 страни.
 Въпреки че голям брой семейни фирми отбелязват увеличение 
в търсенето на предлаганите  ото тях продукти и услуги през 
последните 12 месеца (32% отчитат скромен ръст, а 16% - значителен), 
34% отбелязват намаляване на търсенето. Въпреки това 48% 
от всички фирми нямат приемствен план, а от тези, които имат 
приемствен план, само 50% са решили кой ще поеме ръководния пост.
Повече по темата четете на: http://zu.ly/1341/

 новите технологии ПреДлАгАт Много вЪзМожности зА 
бизнесА АнАлизирАхА лекторите нА pr ThursDay

 Според Момчил Карабулев пазарът на нови технологии се развива 
много добре. Той обърна специално внимание на мобилния интернет 
и приложенията за мобилни телефони, като подчерта, че бизнесът с 
приложенията е голям и стабилен бизнес. Смартфоните са около 7% от 
българския пазар и този процент постоянно се увеличава, заяви г-н Карабулев. 
Повече по темата четете на: http://zu.ly/1339/

НОВИНИ
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  великобритАниЯ финАнсирА стАртЪПи с 3 Млн. лири  
 Малкият бизнес в Обединеното кралство ще може да се възползва 
от над 3 млн. паунда финансова подкрепа, спестени от бюджета на 
Министерството на интелектуалната собственост, стана ясно вчера.  
 От ведомството уточняват, че средствата ще се използват за проекти, 
които да подпомогнат компаниите на Острова да развият нови технологии и 
да ги консултират при развиването на тяхна интелектуална собственост.
Повече по темата четете на: http://zu.ly/1342/

 венЧЪр фонДове влАгАт 1.1 Млн. ДолАрА в рАзрАботЧик нА 
Мобилни ПриложениЯ

 Чикагският стартъп за разработка на мобилни приложения Red 
Foundry получи финансиране в размер на 1.1 млн. щ. долара от фондовете 
за рискови инвестиции OCA Ventures и I2A Fund. Стартиращата компания 
ще използва парите за развитие на своята нова SaaS (Software-as-a-
Service) услуга, позволяваща на потребители с ограничени технически 
познания да създават и управляват мобилни приложения за iPhone и iPad.
 Целта на компанията е да предложи на пазара завършена среда за лесна и 
бърза разработка на професионално - изглеждащи приложения за устройствата 
на Apple, включващи менюта, RSS фийдове, изображения, видео, географски 
карти и др. При това те ще имат и интеграция с популярни социални мрежи, 
като Facebook, Twitter, с услуги като електронна поща и вградени коментари.
Повече по темата четете на: http://zu.ly/1343/

  “софиЯ стАртЪП уикенД” стАвА ЧАст от глобАлнАтА стАртЪП 
биткА 
 Startup Weekend (www.startupweekend.org), организация с нестопанска 
цел, базирана в Сиатъл, САЩ, представя Глобалната стартъп битка – събитие, 
създадено с цел да вдъхнови и да изправи един срещу друг предриемачи от цял 
свят по време на Световната седмица по предприемачество (www.unleash-
ingideas.org).
 Страхотната новина за всички настоящи и бъдещи технологични 
предприемачи в България е, че те също ще могат да се включат в Глобалната 
стартъп битка по време на София Стартъп Уикенд (sofia.startupweekend.org). 
Организатор за България е инвестиционата мрежа CEE CHIPS, а 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.
Повече по темата четете на: http://zu.ly/1344/
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D-Link разшири портфолиото си от NAS предложения с нов 
модел от серията “ShareCenter”. Pulse DNS-320 предлага 
повече мрежова памет и функции отвъд традиционната 
представа за резервиране на информацията. Устройството 
е разработено с вградена поддръжка на два твърди диска 
и възможност за стрийминг в реално време на документи, 
снимки, видео и музика. Данните се съхраняват централизирано 
и могат да бъдат ползвани от оторизираните потребители 
от всяка една точка на мрежата. Осигурен е и достъп до 
информацията директно от Интернет през web файлов 
сървър. Съдържанието, съхранявано на DNS-320 се резервира 
и защитава автоматично.

Моделът е насочен към крайните потребители и малки 
компании с до 10 служители. В допълнение към възможностите 
за възпроизвеждане в реално време и съхраняване на цифрово 
съдържание, той позволява и ефективно резервиране на 
информацията, благодарение на поддръжката на няколко 
оперативни режима като JBOD, RAID 0 и RAID 1. Устройството 
поддържа и софтуера за резервиране на данни на Time Ma-
chine, разработен специално за MAC операционни системи. 
Приложението автоматично създава резервно копие на 
цялата съхранявана или модифицирана информация и когато 
е необходимо, може да възстанови по-стари версии на 
съответните файлове.

Pulse DNs-320: ефективно съхранение на данни



4 54 5

К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р 

Н
А

 У
П

РА
В

И
Т

ЕЛ
Я

НОЕмВРИ

 20 ноември  ЗКПО

Деклариране на направените залози и данъка от • 
организатори на хазартни игри и телефонни и 
телекомуникационни оператори за проведени през 
предходния месец хазартни игри, при които стойността 
на залога за участие се изразява в увеличението в 
цената на телефонна или друга телекомуникационна 
връзка. Внасяне на този данък от телефонните и 
телекомуникационните оператори. 

 30 ноември ЗДДФЛ, ЗКПО

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО. • 
Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец • 
октомври.
Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/• 
изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ. 
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. • 
42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните 
плащания по трудови правоотношения, ако през октомври са направени 
само частични плащания.

 15 ноември ЗДДС, ЗКПО, Наредба №Н-18
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни • 
регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец октомври.
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което • 
е извършило вътреобщностни доставки или доставки като 
посредник в тристранна операция за данъчния период - месец 
октомври.
Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък • 
по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Внасяне на данъка върху приходите за месец октомври от • 
бюджетните предприятия.
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец октомври: • 
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 
октомври.
Подаване на данни на технически носител от производител/ • 
вносител на фискални устройства за разчетени фискални 
памети през месец октомври
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 октомври
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Webit отново събра настоящи и бъдещи 
предприемачи
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И тазгодишното издание на Webit се превърна в перфектна 
възможност за всеки стартиращ предприемач да се докосне до 
опита и да завърже контакти с най-големите имена в дигиталната 
индустрия, както и с рекламодатели, рекламни, 
маркетингови и интерактивни агенции, 
печатни, електронни и онлайн медии.

Интересното е, че макар сегашното издание 
на форума да бе едва второто, то красноречиво 
показа как при добро желание, много труд и 
настоятелност, може да се направи един много 
добър бизнес проект.

Webit наистина се превърна във визитка на 
България

и Интернет индустрията в Централна и 
Източна Европа. Доказателствата - то е най-големия форум 
на сектора в Централна и Източна Европа, в него участваха 
над 80 топ мениджъри сред които регионални и международни 
шефове от Facebook, Yahoo!, eBay, BBC. Те представиха 
знания и опит на най-големите фирми в света, както и 
анализи и тенденции за бъдещето на дигиталния бизнес. 
Не е за подценяване и факта че много от тях определиха 
България като подходяща локация за развитие на бизнеса си 
в Югоизточна Европа. Което означава сериозен потенциал за 
разкриване на нови работни места, обучение на кадри и най-
вече отваряне на нови възможности за местния бизнес у нас.

Бранд маркетинг, дигитален криейтив, маркетинг в

социални медии, видео реклама, мобилен маркетинг, 
реклама в игри и онлайн продажби формулираха основните 

теми за панелни дискусии, сесии и специални 
презентации. Програмата на форума бяха 

предвидени повече от 60 семинара, два 
мастър класа и възможност за бизнес срещи 

в специално обособена VIP-зона.

“Поздравления за изключителната 
организация на събитието. Не съм си 

представял, че е възможно някой да 
мотивира толкова много хора в ЦИЕ 

да обсъждат и да се интересуват от 
теми, свързани с дигитален маркетинг, 

е-търговия, социални мрежи и медии. Това 
показва, че

ние може би сме закъснели в развитието на тези пазари и 
трябва да побързаме”,

заяви Алекс Маркс, директор “Маркетинг” на eBay.

“Невероятно събитие, огромен брой хора, пълни зали
и изключителен интерес. Още едно доказателство,

че стъпките и плановете на Yahoo към региона са
навременни и процесите трябва да бъдат ускорени”,

каза Марвин Лиао, търговски директор на Yahoo за
Европа, Африка и Близкия изток.
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“България стана притегателен център и събра целия дигитален 
свят. Ето защо Webit е едно от двете международни събития за 
Европа, които ние като като асоциация на индустрията подкрепяме 
с всички сили и средства”, не скри и Ален Йоро, президент на IAB
Europe.

За трите дни на форума (27 - 29 ноември), той бе посетен от над 
5000 човека. Сред тях се откроиха най-вече две основни групи 
- професионалисти от Интернет индустрията от държавите в 
региона и най-добрите маркетинг и рекламни специалисти от
България и съседните страни. В дискусиите за нашия пазар се 
формулираха и основните предизвикателства и причини за по-
слабото развитие на дигиталната индустрия в страната спрямо 
останалите държави от региона - липса на достатъчно обучени и 
образовани кадри, способни да създават и реализират дигитални
стратегии, а не отделни проекти със съмнителен успех и 
ефективност.

Сред основните теми за разговор, както в кулоарите на НДК, така 
и по време на самите сесии бе

рекламата в Интернет

“14.7 млрд. евро са инвестирани в онлайн реклама в Европа през 2009 
г. Континентът постепенно настига САЩ по обем на средствата, 
изразходвани за реклама в мрежата”, обяви президентът на IAB 
Europe Ален Йоро по време на презентацията си. През 2009 г. 
инвестициите в онлайн реклама в САЩ възлизат на 16.26 млрд. евро, 
докато година по-рано те са 16.83 млрд. евро. За сравнение, обемът 
на тези инвестиции в Европа през 2008 г. е малко над 13 млрд. 
евро. “В условията на криза дигиталният маркетинг продължава да 
бележи развитие в Европа и на националните пазари на континента, 
което е много положителна тенденция”, каза още Йоро. Най-много 
инвестиции за рекламни и маркетингови активности в Интернет 
спрямо броя на потребителите на мрежата са направени в Чехия.
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са инвестирани между 3 и 4 евро на човек, ползващ глобалната мрежа.
Емоционално ориентираните реклами са най-успешни. Около 31 % от 
решенията, които взимаме, се основават на емоционалната ни реакция. Затова 

рекламните кампании, дори за най-обикновени продукти, са по-
успешни, когато залагат на емоцията.

Това пък обясни вицепрезидентът на BBC Worldwide Том Боуман. 
“Тенденцията в онлайн рекламата е да расте таргетирането 
според поведението и интересите на потребителите в мрежата. 
Към май 2010 г. делът на таргетираната реклама в онлайн 
портфейла на BBC е близо 12 %. Сайтът с новини на BBC има до 
не повече от 2 рекламни позиции на страница, което смятаме за 
печелившо, тъй като така те ангажират по-успешно вниманието”, 
каза Боуман. Според него при продажбата на Интернет реклама 
трябва да се взаимства подхода от телевизията и външната 
реклама. “Те предлагат ограничено количество позиции. По същия 
начин и на един сайт няма смисъл да продаваме реклами, които 
знаем, че не са атрактивни за купуване”, обясни още Боуман.

Събитието бе уважено от столичния кмет Йорданка 
Фандъкова
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Според Боуман за успеха на рекламните послания е важна и 
репутацията на носителя им. 94 % от посетителите на сайта с 
новини на BBC влизат в него директно, без да ползват интернет 
търсачки. 64 % oт потребителите в интернет посещават 
страницата по няколко пъти на ден. Статистиката показва, че 
сред потребителите на сайта е поне една четвърт от бизнес 
елита в Европа.

И още малко цифри

Към януари 2010 г. в Централна и Източна Европа броят на 
интернет потребителите възлиза на близо 117 милиона от общо 
около 300 милиона население, показва изследване на IAB Europe 
на 15 национални пазара в региона - Естония, Латвия, Словения, 
Чехия, Полша, България, Унгария, Словакия, Хърватия, Румъния, 
Турция, Русия, Беларус и Украйна. Най-голямата част от тях са в 
Русия, където броят на потребителите на мрежата е около 40 
млн. души.

Спрямо януари 2009 г. година ползващите интернет в Централна 
и Източна Европа са се увеличили с близо 9 млн. души. Най-голям 
ръст те са отбелязали в Украйна, където броят им е нараснал с 
около 15 % само за година.

Диалогът с потребителите в социалните мрежи

Топ мениджъри от компаниите Microsoft, Yahoo, comScore и Brand-
watch определиха като задължителен диалогът на компаниите с 
потребителите в социалните мрежи в темата за управление на 
фирмената репутация.

“Събитията в социалните мрежи се развиват много бързо. Ако 
продуктът на една компания има някакъв по-значим недостатък, 
той много бързо се забелязва и популяризира от потребителите. 
В онлайн общностите креативните реклами и комуникация са 
безполезни, ако продуктът на фирмата или обслужването на 
клиента не са на ниво”, каза Марвин Лиао, търговски директор на 
Yahoo за Европа, Средния Изток и Африка. 
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 Според Джайлс Палмър, главен изпълнителен директор, 
Brandwatch, някои компании постигат големи продажби на продукти, 
които не се отличават от конкурентните им, само благодарение 
на активната директна комуникация и грижа към клиентите.
“Фирмите не трябва да се плашат от това, че ще има и 
негативни коментари за тях в Интернет. Практиката показва, 
че компании, които цензурират негативните реакции към тях в 
социалните мрежи, губят от това. 

Най-добрият начин да контролираш разговора с 
потребителите е да се откажеш от идеята за 

тотален контрол”,

каза Палмър. Според Алекс Дейл, генерален мениджър в Microsoft
за Централна и Източна Европа, първото и най-важно е да 
постигнеш успех, а второто - да започнеш да говориш за него и 
социалните мрежи дават тази възможност.

Според участниците в панела, фирмите могат да водят успешен 
диалог в социалните мрежи, ако направят това свой приоритет. 
“В тази среда комуникацията няма начало и край. Да спреш 
общуването там е като да обърнеш гръб на клиентите си”, каза 
Пламен Русев, почетен посланик и член на борда на посланиците 
на Webit, и председател на борда на е-Академия.

Пламен Русев бе неизменно във фокуса на проявата.
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Децата в мрежата

Онлайн игри, интересни теми и запознанства са най-често 
търсеното съдържание от децата в Турция, каза по време на webit 
2010 Хайми Бехар от най-голямата медийна група в Турция - Хюриет. 
Децата търсят съдържание, препоръчано от техни връстници, 
а не от техните родители, което поставя под въпрос тяхната 
безопасност в Интернет. Проучвания на Хюриет показват, че 
децата онлайн често се представят за по-възрастни, отколкото са 
и така се увеличава рискът за тяхната безопасност.

В продължение на една година медийната група работи по 
проекта Tipeez - портал, адаптиран за деца, който съдържа най-
предпочитаните от подрастващите формати - игри, чатове, 
форуми, възможности за създаване на блогове и лични сайтове. 
Проектът вече се развива успешно в САЩ, Израел и Русия. 

Основното му предимство е, че 

поддържа съдържание, което е безопасно и същевременно 
атрактивно за децата.

Една от целите на проекта е да обогати социалните контакти на 
децата от по-слабо развитите райони на Турция, като им създава 
възможности да общуват виртуално със свои връстници. Специално 
създадените чатове се модерират така, че да не съдържат
неподходяща за възрастта тематика и език. Те са достъпни от 9 
сутринта до 9 вечерта и така формират безопасна онлайн култура 
у малките потребители.

Рекламата в детския портал, създаден от Хюриет, е силно 
ограничена, а цената за клик е много по-ниска в сравнение с тази, 
в останалите им сайтове. Според Хайми Бехар децата са много 
по-склонни да последват рекламна връзка, ако тя е атрактивна и 
анимирана.

Всяка седмица в детския портал на Хюриет се откриват по 
няколко нови фен клуба, 3000 са уникалните посещения във 
форумите всеки ден, а коментарите надхвърлят 1000 на ден. С 
този проект са обхванати над половин милион деца в Турция, 
което представлява 45% от младите онлайн потребители в 
страната.

Вместо заключение

По време на Webit 2010 бе обявено, че под егидата на Webit 
Ambassadors и с подкрепата на най-големите световни 
организации на рекламната, маркетинг и дигитална индустрия, 
през 2011 се планират поредица от обучения за малкия и 
среден бизнес в България и страните от Югоизточна Европа. 
Сред темите на обучението ще бъдат бързото навлизане в 
дигиталния  маркетинг, използването на социалните мрежи за 
маркетинг, успешни онлайн продажби за търговци на дребно и 
др. Така, че не пропускайте и следващите ни броеве за да сте в 
течение с тях.
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Лъч надежда, 
че държавата 
и останалите 

институции 
в страната 

могат да 
обърнат 

внимание 
на младите 

предприемачи, 
просветна 
след като 
приключи 

конкурса за 
наградата EMPOWER. 

Повече от 190 кандидати изпратиха различни проекти за 
стартиране на нов бизнес. След три етапа на оценяване бяха 
класирани седем финалисти, които в деня на церемонията 
представиха своите бизнес идеи пред финалното жури в 
състав: Томас Хигинс - Председател на Фондация “Емпауър 
Юнайтед”, Евгени Ангелов - Заместник министър на 
икономиката, енергетиката и туризма, Филип Лот - Главен 
изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет 
на Societe Generale Експресбанк, Мария Русева - Директор 
“Корпоративно и инвестиционно банкиране” и член на УС на 
банката, Скот Позил - Търговски аташе в посолство на САЩ в 
България, Николай Ярмов - Изпълнителен директор на Център 
за предприемачество и управленско развитие (CEED), Дейвид 
Бътс - Управляващ партньор, CMS (водеща международна 

компания за юридически и финансови услуги), Питър Литгоу - 
Изпълнителен директор, AES (водеща международна компания 
в енергийния сектор), Борислав Стефанов - Изпълнителен 
директор, Българска агенция за инвестиции, Сашо Чакалски - 
Изпълнителен директор, Българска банка за развитие и Васил 
Терзиев - Изпълнителен директор, Телерик

Широкото присъствие наистина е положителен знак, че в 
условията на криза все повече институции обръщат внимание 
на стартъпите. Доказа го и присъствието на министъра на 
икономиката и енергетиката Трайчо Трайков. 

“Тук е нашето място да помогнем, защото обикновено няма 
кой да подаде ръка на смелите и предприемчивите. Мястото 
на държавата е да даде среда за развитие на такива хора 
и такива идеи. Само тогава икономиката се развива не 
еволюционно бавно, с натрупвания, а революционно бързо със 
скока в мечтите на тези хора. България трябва да стане 
място, в което човек да може да реализира мечтите си”, 
сподели министър Трайчо Трайков.

“В началото на нашето партньорство, ние отправихме в 
публичното пространство един въпрос-предизвикателство 
и той беше “Живо и ли е предприемачеството в България?”. 
Мисля, че след огромния интерес и страхотните проекти, 
можем да отговорим положително. Ние традиционно подкрепяме 
развитието на младите таланти и сме щастливи, че сме 
партньор в инициатива, която подкрепя младите български 
предприемачи. От своя страна допринесохме към конкурса и 
оценяването на получените предложения със своята експертиза 
и мисля, че резултатите ще го покажат”, заяви Филип Лот.

Empower доказа че 
предприемачеството е живо
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Проявата бе уважена и от американският посланик Джеймс 
Уорлик. 
“Какво може да направи България за себе си, така че да стане 
по-просперираща? Как да се стимулира растежът? Начинът, 
по който това бе направено в Америка, и начинът, по който 
аз вярвам, че ще стане и тук, е чрез предприемачество. 
Вярвам, че ако икономиката се развива, ако България наистина 
е проспериращата нация, която заслужава да бъде, това ще 
е благодарение на предприемачите в тази страна. САЩ го 
направи чрез хора, които бяха готови да поемат рискове. Това 
виждам и във всички вас - хора, които измислят нови идеи, 
готови са да поемат необходимите рискове и да покажат, че 
предприемачеството може да бъде толкова успешно в България, 
колкото и навсякъде другаде”, каза той пред присъстващите. 
Колкото до самия конкурс, първото място и награда от 100 хил. 
лв получиха Борислав Милоев  и Елия Атанасова за изработката 
на Интернет сайта, www.ocozy.com. 

Министър Трайков връчва зелената награда на Даниел 
Йорданов

Проект за преработка на отпадно стъкло получи 
специалната зелена награда в конкурса Empower. 
Mинистърът на икономиката, енергетиката 
и туризма Трайчо Трайков връчи специалната 
“Зелена награда” в конкурса за изключителни 
млади предприемачи на фондация “Empower”. 
Призът взе Даниел Йорданов с неговата идея за 
преработка на отпадно стъкло за производство 
на абразив.
30-годишният варненец е разработил бизнес 
план за компания, която ще изкупува, натрошава 
и сепарира стъклени отпадъци. Проектът е 
уникален със занижените количества на суровини, 
добрите екологични показатели и намаления до 
минимум здравен риск за работещите.
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Овце” (100sheep.eu), проектът на Милоев  представлява 
он-лайн магазин за ръчно изработени аксесоари, подаръци 
и предмети за дома. Повечето от тях са изработени от 
множество отделни парчета - т.нар.patchwork. Целта на 
Милоев и Атанасова е да развият настоящия си проект, 
който в момента е изцяло насочен към българския пазар, 
като достигнат европейския потребител и така да го 
превърнат в първия сайт в ЕС за стоки, изработени чрез 
пачуърк. До края на тази и началото на следващата година 
трябва да стартира уебсайтът www.ocozy.com, на който 
потребителите ще могат сами да създават текстилни 
продукти.

Второ място и награда от 60 хил. лв. спечелиха Кирил 
Митов и Екатерина Аначкова с проекта си Училище по 
роботика Robopartans. Идеята им е да се популяризира 
физиката, математиката и високите технологии сред 
българските деца. Чрез курсове, кръжоци и други обучителни 
дейности в София, а скоро и в други градове децата ще 
могат да развиват своите способности, като сглобяват 
роботи, които да извършват различни дейности, като сами 
пишат програмите, с които роботите работят. 

Проектът на Нина Димитрова “Комплексен домашен 
социален патронаж” пък бе класиран от журито на трето 
място и получи 40 хил. лева. Той включва предоставяне 
на разнообразни видове дейности - от топла храна по 
домовете, извършването на дребни домакински задачи, 
ремонти и 24-часова спешна телефонна линия. Целева група 
на проекта са както възрастни хора, които се нуждаят от 
ежедневни грижи, така и активни възрастни хора, търсещи 
допълнителни доходи или повече социални контакти.

С проекта си Димитрова цели да се предоставя 
разнообразни услуги за възрастните хора в София, като 
същевременно повиши тяхната социална комуникация. Това 
ще става, като едновременно услугите се предлагат от 
по-работоспособните възрастни хора  като служители.  
Идеята е възрастните хора да станат по-независими от 
своите роднини, с което се таргетират заетите им деца, и 
същевременно да поддържат социални контакти.

Надяваме се добрата традиция да продължи и занапред, 
защото подобна институционална подкрепа на старт-ъпите 
е повече от необходима.

Наградените призьори не скриха удовлетоврението си.



12 1312 13

П
РЕ

Д
П

РИ
Е

м
АЧ

И

Стартирането на нов бизнес винаги е свърцан с редица трудности 
и предизвикателства, които трябва да се преодоляват по пътя към 
успеха. Отлична колекция от истински проблеми пред стартиращите 
предприемачи е събрал американския сайт за стартъпи OnStartups. В 
този материал ще представим опита на колегите отвъд океана, който до 
известна степен съвпада със събитията от родната действителност.  

Когато се говори или пише за предприемачи историите винаги са 
свързани с информация за придобивания, финансиране, набавяне на 
капитал или евентуално фалити. От Холивуд дори направиха филм за 
стартирането на Facebook, който пресъздава живота на предприемачите 
като лъскава феерия, вместо да показва действителната му същност 

- ежедневен маратон и битка с времето, с твърде малко хубави 
моменти, поне в началото. В статиите по темата рядко се пише за 
реалните трудности които предприемачите срещат по пътя си към 
успеха и как те успяват да ги преодолеят. За тях едва е загатнато 
в някои въпроси от интервюта с успели бизнесмени. Това не трябва 
да ви навежда на мисълта обаче, че тази статия ще бъде негативно 
настроена и ще се опита да ви откаже от реализирането на вашата 
идея, напротив. Знаейки за част от трудностите пред които следва 
да се изправите по пътя към успеха ще ви помогне да ги преодолеете 
по-лесно. Именно затова в развитите икономики се заплаща и за 
споделянето на ноу-хау и шоу-хау. Ето и някои от моментите, които ще 
спрат дъха ви по пътя към славата и богатството, според OnStartups.

Първата реализация на идеята ви ще бъде грешна... 
 Първия ви опит да реализирате вашата идея често ще бъде 
грешен. Това не е защото сте глупави, не правите нещата по правилния 
начин или друга причина по ваша вина. Както се оказва в последствие, 
това определено е добър сигнал. Нито една идея не се реализира в 
първоначалната си форма при сблъсъка и с крайните потребители. 
Тя се нуждае от анализ на обратната връзка получен от тях за да 
може да узрее и да се трансформира до краен и завършен продукт.  
Гордостта и липсата на обратна връзка от страна на клиентите, 
може да ви остави с много разочаровани потребители и продукт, който 
самите вие не бихте ползвали. Затова не трябва да се притеснявате 
в самото начало - напълно нормално е, дори здравословно да 
промените някои неща в идеята си и нейната финална имплементация.

истинските предизвикателства 
не са пречка за предприемачите

Ако имате собствен бизнес, ще се съгласите с много от фактите в статията. в случай че 
тепърва започвате, четенето и е повече от задължително. 
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Не очаквайте семейството и приятелите ви да ви разберат!
 

 “Ти си предприемач, това значи ли че си безработен?” 
или “О, това е чудесно!” са едни от многото реакции, които 
може да очаквате от близки прятели, семейни членове и други 
познати, докато основавате собствената си компания. Дори да 
постигнете определен успех в самото начало (доволни клиенти, 
достатъчно финансиране, позитивен отзвук в пресата) и 
завист в света на предприемачите, не очаквайте хората да са 
наясно с какво точно се занимавате. Ако не сте от малцината 
късметлии успели да създадат наистина разпознаваем продукт 
за няколко години, нещата едва ли ще се променят с течение на 
времето. В случай че предоставяте продукт или услуга за други 
компании, ще ви бъде още по трудно да обясните на близките 
си, които не са ваши потребители, какво всъщност предлагате. 
Това също е нормално и дори понякога е полезно да знаете, че 
има и други неща в живота освен предприемачи, бизнес, сделки 
и търговия. Това, че познатите ви не ви разбират не означава, 
че правите нещо грешно или непозволено. Съмнявам се че дори 
Лари Елисън е могъл да обясни на родителите си какво точно 
прави неговата компания Oracle (решения за бази от знания, 
бизнес анализ и други продукти и услуги), но в края на краищата 
нещата са се развили отлично за него и личният му бизнес.

 
Ще изкарвате по-малко пари от нормалната ви заплата за 

известно време.
 

 В случай че стартирате собствена фирма основно и 
най-вече заради парите, вие сте сбъркали бизнеса. Разбира 
се някой ден може да продадете компанията си, но този ден е 
далеч в бъдещето. Дори тогава, договорите включват редица 
неблагоприятни клаузи, ограничения и изисквания, така че да 
излезете на печалба ще ви бъде значително трудно. В случай че 
печелите наистина добри пари е много по-разумно да плащате 
с тях на талантливите си служители, вместо да си увеличите 
собствената заплата. Няма нищо лошо в желанието ви да 

печелите пари, но в началото това е изключително трудно. Ще 
изкарвате много по-малко пари от повечето ви приятели с най-
обикновена заплата. Това е и своеобразен тест на уменията ви 
дали ставате за предприемач. Ако наистина обичате бизнеса си 
със сигурност един ден ще разполагате с голяма банкова сметка, 
с която може да смятате вашата мисия за изпълнена. Разбира 
се и преди това ще се нуждаете от определени неща за да 
поддържате стандарта си на живот на едно достойно ниво ниво, 
но не забравайте че достигнете ли веднъж до желаният лукс едва 
ли ще имате достатъчно време да му се наслаждавате истински.

Всичко отнема двойно по-дълго време за да се постигне от 
планираното предварително. Ако въобще се случи...

 
 Умножете всичко по две, дори нещата които напълно 
зависят от вас. Когато нещата се бавят във времето най-
вероятно е да се изнервите и да се замислите дали не правите 
нещо погрешно или просто никой не се интересува от вашия бизнес. 
В реалността всеки има множество сделки и отговорности, 
за които трябва да вземе решение. Имайки известни очаквания 
за вашия стартъп ще е много по-лесно да се подготвите 
предварително психически за стартирането на нови продукти, 
приключването на сделки и всичко останало. Трябва да бъдете 
упорити и да знаете, че често ще се налага да изпълнявате 
първи условията на вашите партньори. То друга страна голяма 
част от сделките няма да се реализират според очакванията ви. 
Ще сте свидетели на много подводни камъни и мини успехи, за 
които трябва да сте истински благодарни. Това е реалността 
и ако очаквате да изградите компания, която ще ви направи 
милионери с една единствена сделка, то трябва да премислите 
нещата отново. В никакъв случай не трябва да се отчайвате или 
отказвате ако нещата не вървят за известно време понеже това 
са естествени събития от живота на всеки истински бизнес.
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Длъжностите не означават нищо! 

Ще бъдете момче за всичко. 
Здравейте господин изпълнителен директор, управител или 
съосновател на собствен бизнес! Като съосновател на почти 
десет компании с продукти, които нямат потребители вашите 
титли не струват дори мастилото изразходвано за визитните ви 
картички. В бизнеса се очаква всеки един от съдружниците ви, или 
вие ако сте единствен собственик да правите по малко от всичко, 
дори ако се налага да чистите тоалетните. Не се опитвайте да 
скриете факта че сега започвате собствен бизнес зад мега приятно 
звучаща титла. Всъщност трябва да се наслаждавате и посрещате 
с любов тези истински първи предизвикателства. Задължително е 
да имате визитки за раздаване, но на тях няма значение дали пише 
съдружник или нещо друго. Възможно е някой във фирмата ви наистина 
да играе по-добре ролята на управител от гледна точка да бъде 
известен като лице на компанията, но в началото това наистина 
не означава нищо. Затова е добре да сте смирени и подготвени да 
се справите с всички предизвикателства по пътя ви. Разбира се ако 
имате 50 служители може би е по-удачно да разпределите задачите 
между тях, в противен случай ако не свършите вие работата, то 
тя няма да стане от само себе си. Разбира се винаги може да 
оптимизирате бизнеса от гледна точка на ефикасност на изпълнение 
на задачите, но в началото това често е контрапродуктивно.

 

Няма единствено правилно решение!
 

 Още в началото трябва да сте наясно че не съществува и 
никога няма да има една единствена сделка, която да означава провал 
или успех за вашата компания. Има сделки с клиенти и партньори, 
които ви помагат да изкачите поредното стъпало на стълбата, но не 
забравяйте че остават още много стъпала докато стигнете върха. 
Не трябва да мислите за продажбата на вашия бизнес като основна 
крайна цел за компанията ви, а по-скоро като възможен изход в далечно 
бъдеще. Случва се чудесни сделки да пропадат малко след като са били 
сключени, затова е добра идея да разделите рисковете и целите пред 
бизнеса ви. Не забравяйте че и вие сте важни за съдбата на фирмата 

ви, дори да не сте единствен партньор. Успеха на вашата компания е 
компилация от късмет, подпомогнат с множество малки победи по пътя. 

Потребителите ви ще ви фрустрират :(
 

 Фрустацията е състояние, което възниква у човек при 
срещата на съществена преграда по пътя на постигане на значима 
за него цел. Да имате потребители на вашите продукти и услуги е 
нещо чудесно, но поддръжката им е съвсем друга игра. В света на 
бързата консумация очаквайте да се сблъскате с клиенти, които не 
се интересуват от нищо друго освен от тяхното удовлетворение, 
дори да не са прави в желанията си. Често ще бъдете обърквани и от 
обратната връзка от вашите клиенти, която по някой път ще бъде не 
само несъвместима, но и противоречива. Едни ще желаят стоката в 
червен цвят, други в син, а трети комбинирана за да стане например 
пурпурна. За да се справите с тези противоречиви желания е нужно да 
отговорите на всеки един, но и да имате достатъчно авторитетен 
отговор.  Ако позволите на клиентите ви да станат толкова нагли, 
че да ви манипулират едва ли ще свършите добре в крайна сметка.
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Не може да свършите всичко сами!

Сигурно сте чували поговорката че лъвският пай е най-голям защото 
лъвът върши работата си сам. Не съм сигурен как точно беше тя, но някои 
предприемачи определено имат комплекса на супер герои и смятат че могат 
да свършат всичко сами или само с помощта на своите съдружници. Според 
тях е възможно да се разпредели цялата работа между двама или трима 
души. Това често резултира в претрупана и нефокусирана работа. Да знаеш 
кога да изоставиш гордостта и да се довериш на професионалистите, които 
са по-добри от вас е по-умно от колкото си мислите. Тези които успяват 
да привлекат други хора да работят с тях, знаят че по този начин успяват 
да се фокусират върху задачите с които забележимо се справят най-добре!

 

Не съществува успех за една нощ!
В някои случаи ще откриете че вашата идея не работи както очаквате 

или ще сте един от малкото щастливци, които са се включили навреме в 
играта. В противен случай очаквайте да работите за вашата компания 
дълги години. Позитивните статии в медиите често заблуждават че успеха 
става за една нощ, но истината е че предприемачите отделят значително 
време от живота си за техният бизнес в продължение на дълги години. 
Състезанията по предприемачества не са спринт, а по-скоро като маратон.

 Изграждането на екип е наистина сложна задача.
Откриването на подходящи партньори и съдружници е изключително 

сложно само по-себе си. Намирането на личности, които са по-умни 
и талантливи от вас сред множество приятели и познати, може да 
ви отнеме повече време отколкото очаквате. В началото може да 
сте много ентусиазирани за вашата фирма и да смятата че може 
да назначите всичките си познати и приятели за помощници, но това 
не е така. Всеки който реши да се присъедини към вас има собствени 
идеи, желания и възможности за работа, така че не може да очаквате 
те да се раздават както го правите вие. Още повече ако не са 
амбицирани като вас или нямате възможност да им плащате в самото 
начало. Ако имате късмет може би бързо ще успеете да направите 
успешен екип, който да превърне компанията ви в печелившо начинание. 
Не забравяйте че в крайна сметка от значение е и ДНК материала 
на вашата фирма ако искате тя да се развива успешно и в бъдеще.

Трябва да се съобразявате и със събития извън вашия контрол.
Не забравяйте че няма възможност да контролирате всеки и всичко във 

вселената. Пазарите се сриват, правителствата се намесват с непосилни 
регулации и постоянно се случват редица неочаквани събития. Това не трябва 
да ви отчайва, напротив мотивирайте се да не се отказвате толкова лесно. 
Мислете за тези събития като за препиятствия по пътя който сте поели 
към дискотеката, любимия ви клуб, или спортното събитие което чакате 
цяла година. Може да ви забавят, да постоите в задръстването или да ви 
принудят да търсите алтернативен път, но докато сте фокусирани върху 
целта си да стигнете до там, няма как да пропуснете събитието.  Тези 
препиятствия са поставени за да ви предизвикат да се справите с тях и 
да докажете колко силно желаете успеха. Именно това е и интересното в 
живота на предприемачите. Много компании се разпадат просто защото 
хората се предават и се отказват от бизнеса. Не забравяйте живота на 
предприемачите е изпълнен с трудности, но ако наистина харесвате това 
което правите, имате необходимата самодисциплина и сте изпълнени с 
желание да постигнете успех, то непременно ще се справите! Особено 
ако имате мини карта на подводните камъни, които ви очакват ;-)
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убедени са екатерина Аначкова и кирил Митов, основатели на училището по роботика 
robopartans (http://bgmindstorms.wordpress.com/) в интервю за newBusiness.bg.

Първата стъпка към успешен бизнес е да 

решаваш реално съществуващи проблеми

Двамата вземат решение да създадат единственото 
по рода си учебно заведение преди по-малко от 
година, а преди броени дни техният бизнес план беше 
отличен на второ място в конкурса Empower за млади 
предприемачи. Ето какво разказват те за конкурса, 
за предприемачеството и за роботите, като начин 
да събудиш сред децата интерес към точните науки:

- Как разбрахте за конкурса Empow-
er за млади предприемачи и как взехте 
решение да кандидатствате в него?

- Стартирането на дейността ни съвпадна с 
обявяването на конкурса и решихме, че това е много 
добър момент да кандидатстваме. При обявяването му 
все още нямахме нищо готово, но си дадохме сметка, 
че шест месеца по-късно вече ще можем да покажем 
реални данни за нашата дейност. Ще разберем дали 
ще потръгне, или не. И това наистина се случи – пред 
финалното жури вече показахме съвсем реални неща, 
от които се видя и истинският растеж. Докато в 
началото започнахме с 12 ученика, днес през училището 
ни вече са преминали повече от сто. Така че може да 

се каже, че ние се родихме заедно с конкурса Empower.

- А как изобщо ви хрумна да правите училище 
по роботика. Днес мнозина стартират 
уеб бизнеси, заведения, фирми за дизайн. 
Защо вие се насочихте към роботите?

- Получи се съвсем естествено, защото видяхме 
един проблем, който се отнася до обучението по 
информационни технологии. При прехода между 
основното и средното училище децата започват да 
губят интерес към точните науки: информационни 
технологии, математика, физика и др. Така че нашата 
цел е именно да запазим техния интерес в тези 
области, а роботиката е само инструмент, чрез 
който се борим с този проблем. Гледаме на себе си 
като на училище за поставяне на проблеми в сферата 
на математиката, информационните технологии и 
др., а роботите са инструмент за привличането на 
интереса на децата. Това беше реалният ни проблем 
и затова създадохме училището. Предполагам, че ако 
имахе проблем в уеб сферата, щяхме да потърсим 
решение на него и да създадем уеб бизнес :) При всички 
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случаи, първата стъпка към стартирането на успешен 
бизнес е да решаваш реално съществуващи проблеми.

- Има ли у нас друго училище по роботика?

- Не. Не само в България, но до колкото знаем 
и в света няма друго такова училище, развивано 
точно по начина, по който ние се опитваме 
да го правим и да структурираме знанията.

- Според вас успешен ли беше конкурсът Empower?

- Да, смятаме, че 192 кандидати са доста, предвид 
сложността на документите, 
особено финансовата част. 
Освен това не са много 
хората, които имат смелост 
и които вярват, че могат 
да спечелят такъв конкурс.

- Вие очаквахте ли да 
сте сред победителите?

Да, от самото начало бяхме 
убедени, че сме написали един 
много качествен бизнес план. 
При нас и моментът беше много 
подходящ - структурирахме 
си дейността в края на 
миналата учебна година и 
през май започнахме сериозно 

да описваме идеите си на хартия, като финансовата 
част отне половината от времето. Оставихме 
последните десет дни за финалното оформяне на 
документите. Нещо много важно, на което се научихме, 
е да не правим предположения и това ни помогна.

- А това, че се занимавате с точни науки, до колко ви 
беше от полза при подготовката на документите?

- Много, особено при изготвянето на финансовата 
част. При нас тя е много качествена и напълно реална.
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- Какви са бъдещите ви планове?

- Планираме разширяване на дейността, 
не само в София, а и в останалите по-големи 
български градове. В това ще хвърлим най-
голямата част от усилията си. Ще се стремим 
също да предоставим още по-интересни 
дейности, които да поддържат интереса на 
учениците. Това са двата акцента в бъдещата 
ни дейност през следващите една – две години. 
Екипът ни също се разраства, идват нови хора с 
нови идеи. В момента обучаваме преподаватели, 
които да поемат бъдещи занятия.

- Планирате ли международно  
разрастване?

- Още ни е рано за това. Все пак все още нямаме 
една пълна година на съществуване. Вероятно 
ще участваме в състезания в чужбина, но за 
занятия извън България на този етап е рано да 
говорим. Планираме обаче да организираме учебна 
група за деца на чужденци, живеещи в България.

- Как гледате на нивото на 
предприемаческа инициатива в България?

- У нас в момента има предприемачи, които 
са много будни и инициативни, но са малко като 
бройка. Липсва критичната маса. Нещата обаче с 

променят. StartUP конференциите много успешно 
се опитват да събудят този предприемачески 
дух и е радостно, че се увеличава броят на 
младите хора, които мислят по тези теми.

- Какво бихте дали като съвет на 
читателите на NewBusiness.bg, които 
планират да стартират собствен бизнес?

- Най-добре е да започват да акумулират 
капитал, дори преди да имат ясна идея. Защото 
за да стартиращ каквато и да е идея, трябва 
да имаш пари. И ако вложиш свои пари, след 
това получаваш много силна мотивация да 
работиш за осъществяването на идеята. 
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Robopartans е първото българско 
училище по роботика. То обучава 

деца, тийнейджъри и дори възрастни 
хора да решават различни задачи от 
математиката и програмирането, 

използвайки за целта роботи. 
Основано е преди по-малко от година 

от Екатерина Аначкова и Кирил 
Митов. Днес училището са завършили 

над 100 деца. Ето какво казват 
неговите основатели:

„Мисията ни, заедно с още 
ентусиасти и партньори е 

Училището по роботика „Robopar-
tans“. Целта ни е да предложим един 
интересен и практичен поглед към 

математика, физика, информационни 
и комуникационни технологии и като 
цяло технически науки. Да го правим 

по един забавен и полезен начин – 
с помощта на роботи. Да дадем 

възможност на децата да грешат, 
учат, мислят и създават. Всичко 

това да е забавно, полезно, понякога 
изморително и често водещо до 

пристрастяване.“

Второто много важно нещо са контактите. Важно е да 
откриете хората, с които виждаш, че можете да работите 
добре. Защото да осъществяваш идеите си сам първо е 
по-трудно и второ – на един човек никога няма да му идват 
всички добри идеи. Освен това, когато нещо не върви, 
трябва да има някой, който да каже, кое не е както трябва.
Ние двамата се познаваме от четири или пет години. 
И двамата идваме от сферата на информационните 
технологии, работили сме и преди заедно. Освен това 
знаем, че можем да работим в екип от едно състезание, 
където двамата бяхме ментори. Тогава разбрахме, 
че не ни пречи както да се потупаме по рамото, 
така и да си кажем когато нещо куца – какво е то.
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Страхът от провал е може би най-силната спирачка пред 
мнозина, в желанието им да стартират бизнес и точно за 
това отдавна се каним да му отделим място на страниците на 
нашето издание. Вероятно сред вас няма човек, който някога 
да е обмислял да започне собствен бизнес и да не се е запитал: 
„А какво ще стане ако не успея?“ или „А имам ли шансове за 
успех в това, което съм намислил?“. Тъжно е, но най-често тези 
мисли се оказват достатъчна причина да се провалим, защото 
ни действат демотивиращо и в крайна сметка ни отказват 
изобщо да започнем начинанието, което сме намислили.

Може би смятате, че предпазливостта е добър съветник 
и е съвсем уместна, особено в момента, когато решавате 
дали да промените живота си. На пръв поглед звучи 
логично, но истината е, че ако използвахме същата тази 
„предпазливост“, която аз наричам обикновен страх, когато 
сме се учили да караме колело, вероятно никога нямаше да 
можем да балансираме върху тези иначе толкова лесни за 
управление превозни средства. Или ако всички деца, учещи 
се да плуват, се страхуваха толкова, колкото мнозина 
възрастни се страхуват от предприемачеството, вероятно 
днес повечето от нас нямаше да могат да се задържат над 
водата и плувците щяха да са някаква особена прослойка от 

населението с почти свръхестествени способности. Но не е 
така – както карането на колело, така и плуването са считани 
в съвременното общество за достъпни и лесни за усвояване 
умения. Тогава защо стартирането на бизнес, напротив, е 
сочено за нещо толкова страшно и мнозина биха дали всичко, 
за да не се налага да го правят. Къде се корени страхът от 
предприемачеството и защо много хора се страхуват от 
него повече, отколкото от това да се задържат на водната 
повърхност в морето, виждайки дъното на няколко метра под тях?

На първо място страхът от провал се възпитава у нас още 
от малки и затова често са виновни всички участници в тази 
верига: от родителите, които ни бият през ръцете, когато 
сгрешим, през учителите, които възнаграждават провалите 
ни със слаби оценки, до нашите съученици и приятели, които 
няма да ни спестят усмиването на грешките ни. Нито ние 
– на техните. Самият аз дълго време живях с мисълта, че 
целта на училището е да изкарвам хубави оценки, чрез 
зазубряне, без значение дали си спомням нещо от учебния 
материал през миналите години. Докато един ден не открих, 
че всъщност точно от контролните работи, на които имах 
двойки, съм научил много повече, отколкото от тези, на които 
бях получавал отлична оценка. За съжаление съвременната 

как да спечелим от провалите?

„никой не е открил нови земи, без поне за малко да е изгубил от поглед родния бряг.“
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българска образователна система и днес продължава да 
толерира зазубрянето, за сметка на критичното мислене и 
определянето на причинно – следственост. И съответно най-
големият страх на учениците е да не се провалят на изпита, 
контролната или класната работа, а не дали разбират изобщо 
за какво иде реч. А когато през толкова важните първи години 
от живота си, си създадеш трайни навици да се страхуваш от 
грешките, през следващите години е трудно да промениш този 
начин на мислене. Този страх се прехвърля и в работата ти, 
в която ще ти е много по-трудно да поемеш инициативата, 
защото току виж си се провалил и всички са те взели на подбив.

Точно обратното – в САЩ предприемчивостта и 
инициативността са залегнали в самата история на страната, 
където да поемеш с някой керван към нови територии, населени 
с индианци, в миналото е било съвсем нормален стандарт на 
живот. А какво остава да създадеш ново заведение, търговска 
верига или интернет компания. Не, че провалът не съществува в 
мисленето на американците, но за тях той е по-скоро поредната 
стъпка към целта им и в никакъв случай – края на света. „Ако 
ти поднесат лимон, направи си лимонада“ - тази мисъл на Дейл 
Карнеги е типичен пример за мисленето на американците по 
отношение на провала и за начина, по който те се стремят да 
изстискат всяка възможност от киселите моменти в живота. 
Затова и много от успелите предприемачи и бизнес гурута, като 
Робърт Киосаки, Доналд Тръмп, Стив Джобс и други, оценяват 
високо моментите, в които са се проваляли и са категорични, че 
ако не рискуваме да сгрешим, трудно ще постигнем и истински 
успех. Затова нашият съвет е: Приемете възможността за 
провал като възможна алтернатива и ако той се случи, не го 
възприемайте като край на вашия опит за предприемачество, а 
просто като поредното стъпало по пътя ви. Все пак бизнесът е 
капитализиране на риска и в никакъв случай не е капитализиране 
на сигурността и спокойствието. И не се залъгвайте – ако 
се откажете да стартирате свой бизнес и предпочетете 

работата „на сигурно“ в някоя фирма или държавно учреждение, 
това означава, че ще ви се иска сигурност, а не че ще получите 
сигурност. Попитайте някой пенсионер, който е работил 
десетилетия за голямо предприятие, похабил е здравето си, но 
днес вижда, че нито пенсията му е сигурна, нито е достатъчна, 
за да изживее достойно старините си. В съвременната пазарна 
среда единственото сигурно нещо е липсата на сигурност и 
онези, които търсят сигурност в работното си място, най-
добре просто да си извадят главата от пясъка и да помислят пак.

Темата за провалите е в центъра и на следващото интервю 
с един от успелите български предприемачи – Атанас Юруков, 
който има зад гърба си редица успешни проекти и въпреки 
това цени много трудните моменти, в които е попадал.
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характера на предприемачите. Лесно е когато нещата 
вървят по план, но при провал започва истинският 
тест както за харата в органицията, така също и 
на културата, която тази организация е успяла да 
създаде. Един екип, работил заедно пет години, може 
да се разпадне за дни. Аз наричам провалите – Speed 
surviving. Вместо работата да застине, лидерите в 
организацията трябва да вземат бързо тежки решения 
(уволнения, препозициониране на бизнеса и тн.) и да 
мотивират екипа да започне изпълнението. Това с 
което се сблъскват предприемачите в този период ги 
изгражда кото бизнесмени, но най-вече като лидери. 
Оцелелите придобиват умения, които ги правят по-
силни и стабилни. И така до следващия провал!

- От къде според теб идва този толкова силен 
страх от грешките и провала сред българите? 
От образователната система, семейството, 
културата, годините на комунистическо 
управление?

- Той не е само сред българите! По мой наблюдения 
единствено в Англо говорящите държави някак си този 
страх не съществува или поне се възприема като 
нещо нормално и неизбежно. Все пак да не забравяме, 
че създателите на тези държави са били истиски 
предприемачи, зарязали всичко, за да търсят едно по-
добро бъдеще.

За България специално, много се радвам, че за 
предприемачеството вече се говори отворено. 
Имаме вече и първите „легално” успели предприемачи, 
които или вече управляват успешни фирми или са 

ги продали за милиони. Още по-радостно е, че тези 
успели хора започнаха да показват и да споделят своя 
опит с желание – нещо което преди 4-5 години беше 
невъзможно.

Като цяло някак си Европа е мудна и бавна. 
Трудно пробива предприемаческият дух. ЕС много 
добре осъзнава това като сериозен статегически 
проблем и с цел да стимулира иновацията, отделя 
не малко средства, но като че ли те достигат 
само до някои сектори и бенифициенти (телеком 
оператори, фармацевтични компании, университетски 
лаборатории). Някак си младите хора с щурите идеи 
остават настрани.

Липсата на инвестиционни фондове, развити 
мрежи от инвестиционни ангели и адекватни 
закони също играят огромна роля за подтискането 
на предприемаческия дух в Европа. Един пример 
за неадекватен закон в България се отнася до 
продажбата на авторското право. Оказва се, че 
ако вашата фирма се слее с друга и вие искате да 
прехвърлите авторските права на софтуера, който 
разработвате – това е невъзможно! Можете да го 
отдадете под наем за срок от 10 или 20 г.

Все пак всички страни осъзнават вече, че 
иновацията и предприемачеството вървят ръка за 
ръка и ако тези държави искат да останат конкуретно 
способни, ще трябва да насърчават младите хора да 
стартират свои бизнеси. Вече виждаме и първите 
положителни стъпки в България, което е супер.
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- На провелата се наскоро конференция StartUP 
2010 вие изнесохте интересна лекция на тема 
„Провалът“. Защо избрахте точно тази тема за 
презентацията си?

- Завършил съм Стопанския Факултет на СУ 
и въпреки, че половината от обучението ни се 
провеждаше от френски преподаветели, някак си 
някои теми оставаха в страни. Дали нарочно, или 

просто никой не се сещаше за тях, не знам. Когато 
започнах като предприемач, бързо осъзнах липсата 
на „практическо” образование. Не бяха сложни неща 
– някои дори доста обикновени, като например: 
основи на съдружието, разпределение на задачите и 
отговорностите, как да разделиш професионалните 
отношения и чисто приятелските. Простички неща, 
но като че ли трябваше сам да ги откривам през 
годините и разбира се да правямного грешки по пътя.

Когато ме поканиха да участвам в StartUp 2010 
ме помолиха да избера тема, която да мотивира 
присъстващите млади хора, да ги надъха и да бъде 
подкрепена с истински примери от моя опит. Аз 
преведох за себе си заданието по следния начин: Ако 
бях на 18 и се чудех дали и как да стартирам, какво 
бих искал някой да ме научи? Така се роди идеята за 
провала.

- Много известни бизнес гурута, като Доналд 
Тръмп, Робърт Киосаки и др., твърдят, че провалите 
са сред най-ценните активи на един предприемач. 
Според вас защо това е така?

- В моментите на провал най-добре си проличава 

Провалите изграждат предприемачите като лидери
лесно е когато нещата вървят по план, но при провал започва истинският тест за хората в органицията

твърди Атанас Юруков в интервю пред newBusiness.bgИ
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характера на предприемачите. Лесно е когато нещата 
вървят по план, но при провал започва истинският 
тест както за харата в органицията, така също и 
на културата, която тази организация е успяла да 
създаде. Един екип, работил заедно пет години, може 
да се разпадне за дни. Аз наричам провалите – Speed 
surviving. Вместо работата да застине, лидерите в 
организацията трябва да вземат бързо тежки решения 
(уволнения, препозициониране на бизнеса и тн.) и да 
мотивират екипа да започне изпълнението. Това с 
което се сблъскват предприемачите в този период ги 
изгражда кото бизнесмени, но най-вече като лидери. 
Оцелелите придобиват умения, които ги правят по-
силни и стабилни. И така до следващия провал!

- От къде според теб идва този толкова силен 
страх от грешките и провала сред българите? 
От образователната система, семейството, 
културата, годините на комунистическо 
управление?

- Той не е само сред българите! По мой наблюдения 
единствено в Англо говорящите държави някак си този 
страх не съществува или поне се възприема като 
нещо нормално и неизбежно. Все пак да не забравяме, 
че създателите на тези държави са били истиски 
предприемачи, зарязали всичко, за да търсят едно по-
добро бъдеще.

За България специално, много се радвам, че за 
предприемачеството вече се говори отворено. 
Имаме вече и първите „легално” успели предприемачи, 
които или вече управляват успешни фирми или са 

ги продали за милиони. Още по-радостно е, че тези 
успели хора започнаха да показват и да споделят своя 
опит с желание – нещо което преди 4-5 години беше 
невъзможно.

Като цяло някак си Европа е мудна и бавна. 
Трудно пробива предприемаческият дух. ЕС много 
добре осъзнава това като сериозен статегически 
проблем и с цел да стимулира иновацията, отделя 
не малко средства, но като че ли те достигат 
само до някои сектори и бенифициенти (телеком 
оператори, фармацевтични компании, университетски 
лаборатории). Някак си младите хора с щурите идеи 
остават настрани.

Липсата на инвестиционни фондове, развити 
мрежи от инвестиционни ангели и адекватни 
закони също играят огромна роля за подтискането 
на предприемаческия дух в Европа. Един пример 
за неадекватен закон в България се отнася до 
продажбата на авторското право. Оказва се, че 
ако вашата фирма се слее с друга и вие искате да 
прехвърлите авторските права на софтуера, който 
разработвате – това е невъзможно! Можете да го 
отдадете под наем за срок от 10 или 20 г.

Все пак всички страни осъзнават вече, че 
иновацията и предприемачеството вървят ръка за 
ръка и ако тези държави искат да останат конкуретно 
способни, ще трябва да насърчават младите хора да 
стартират свои бизнеси. Вече виждаме и първите 
положителни стъпки в България, което е супер.
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- Как според вас можем да се освободим от страха 
от провал?

- Като говорим за това открито. Както казах 
на StartUp 2010, всеки си мисли за провала, но никой 
не иска да говори за него. Колкото повече крием 
страховете си в себе си, те толкова повече ни 
разяждат и в крайна сметка ни спират да се „хвърлим” 
напред. Най-силно се стархуваме от това, което не 
познаваме. Иска ми се повече успели българи да се 
изправят и да разкажат за техните провали довели 
до сегашния им успех. Провали както в бизнеса, така 
и в лично отношение. Осъзнавам колко трудно е това. 
Подобен разговор трябва да бъде открит и искрен. 
Трудно един човек говори за неща, свързани с толкова 
негативни емоции пред публика, която не познава.

Целта на тези разговори е да успокоят младите 
предприемачи, че в нещата, които ги чакат оттук 
насетне няма да са сами. И други са минавали през тях 
и все още са в бизнеса. В крайна сметка това ще им 
вдъхне сили да не со отчайват от провала, а напротив 
ще ги мотивира да го преодолеят и в крайн сметка да 
станат още по-успешни и силни.  

- Добре, да допуснем, че сме се провалили. Бихте ли 
описали начините, по които да се възползваме най-
добре от провала, за да постигнем успех в бъдеще?

- Хаха – едно от нещата, с които започнах 
презентацията си беше, че няма да давам съвети 

на хората. Не смятам, че съм на ниво, което да ми 
позволи да съветвам хората какво да правят. Рано 
е за това още. Това, което аз правя е следното: 
търся причината за провала. Звучи логично, но малко 
хора го правят. За тях другите или държавата им са 
криви. Трудното е да идентифицираш истинската 
причина – трябва да си силен. Причината може и да 
си самият ти. Следващата стъпка е да се опиташ да 
поправиш допуснатите грешки. Лесно е. Това, което 
ме успокоява е следното: след всеки провал съм научил 
един дъпълнителен начин как едно нещо НЕ СЕ ПРАВИ, 
което от своя страна увеличава шанса следващия път 
да взема правилното решение.

И
Н

Т
Е

РВ
Ю


