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На 29 ноември официално стартира първата социална 
мрежа за геокомуникация в България – Vivo.bg. Това е едно-
временно уеб и мобилно приложение, което дава възмож-
ност на потребителите да поддържат връзка със своите 
приятели, да се забавляват с тях на любимите места и да 
откриват нови и интересни места за посещение.

С Vivo потребителите могат да споделят в реално време 
в другите социални мрежи като Twitter и Facebook къде са и 
какво правят, могат да се запознават с нови хора и да по-
лучават приятни изненади от местата, които посещават.

Vivo стартира още на 11 ноември 2010 г. във версия “за-
творена бета”. До сайта имаха достъп само потреби-
тели с покани, а покана можеше да заяви всеки, желаещ 
да бъде сред първите потребители на Vivo. Заедно с по-
каната първите регистрирали ще получат и една малка 
изненада – уникална значка на Vivo.

С официалния старт на Vivo.bg се отварят и регистра-
циите на сайта, което ще даде възможност на повече 
хора да го разгледат и използват. Макар и все още в 
бета версия („публична бета“), потребителите могат 
да добавят нови места и приятели, да се отбелязват, че 
са посетили дадено място, да пишат препоръки към дру-
гите потребители и да стават „шефове“ на местата 
– това са най-лоялните посетители на дадено място.

Стартира първата социална 
мрежа за геокомуникация у нас
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Броени часове след като обяви, че продава единия си сайт – Prodavalnik.com – 
медийната компания НЕГ.БГ ЕООД съобщи, че е придобила два перспективни 
онлайн проекта: мрежата за таргетирана онлайн реклама User Media и попу-
лярния портал за забавление kefche.com.
“Сделките  отразяват цялостната ни стратегия на развитие чрез придоби-
вания на сформирани от общи интереси виртуални общности, които ние да 
доразвием, популяризираме и утвърдим като медийни платформи”, каза Иван 
Николов, управител на NEG.
С User Media компанията приобщава стандартизирана и разработена мрежа 
за нишово-таргетирана реклама в над 50 специализирани сайтове и форуми. 
Те са обединени тематично под брандовете AutoForums.BG, SportForums.BG и 
StudentForums.BG.

алианц банК пусКа преференциални условия за Кредити за 
малКи и средни фирми

Алианц Банк България стартира промоционална кампания за кредити за малки и 
средни предприятия. Финансовата институция предлага за нови проекти на мал-
ки и средни фирми кредити с годишна лихва в размер на 8% в лева за целия срок. 
Освен атрактивната лихва, клиентите ползват и 30% отстъпка от таксата 
за управление.  Промоционалните условия са валидни за исканията, подадени до 
28.02.2011 г.
“Малките и средни фирми могат да ползват финансирането за попълване на не-
достига от оборотни средства, да развият своя бизнес и осъществят свои дъл-
го планирани инвестиционни проекти. Максималният размер на кредита е 2 000 
000 лева“, обясни Дорчо Илчев – изпълнителен директор на Алианц Банк България.

eBay придоби стартъп за лоКални продажби

Гигантът в сферата на електронната търговия придоби стартиращата ком-
пания за локални продажби Milo.com за сериозната сума от 75 млн. щ. долара, 
съобщи технологичният блог TechCrunch. Първоначално неговият екип се позо-
ва на вътрешна информация, но след това потвърди официално новината от 
името на eBay. Преди броени часове пък корпорацията за електронна търговия 
публикува и прес съобщение по темата.
Milo.com Local Shopping е каталог за продукти, продавани в различни магазини из 
целите Съединени щати, в реално време. Портфолиото на компанията включва 
над 3 милиона продукти от Target, Best Bay, Crate & Barrel и др. доставчици.

НОВИНИ
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и mozilla прави онлайн магазин за приложения

Обществото от разработчици Mozilla, което отговаря за развитието на бра-
узъра с отворен код Firefox, обяви, че скоро ще представи официално собствен 
магазин за онлайн приложения. Проектът ще се нарича Open Web App Ecosystem 
(Открита екосистема за уеб приложения) и главната му особеност ще бъде, че 
той няма да е обвързан с която и да е конкретна платформа или тип устройства.
От Mozilla за сега не дават подробности за бизнес модела, по който разработ-
чиците ще могат да продават своите приложения през магазина, нито кога ще 
заработи той. Организацията вече е готова с прототип на системата и с тех-
ническата документация към нея.

всичКи държавни и обЩинсКи таКси да се плаЩат чрез 
PoS-терминали

Всички държавни и общински такси да се плащат чрез POS-терминали, а не по 
банков път. Това предложи председателят на БСК Божидар Данев на председа-
теля на бюджетната комисия към НС - Менда Стоянова, и на министрите на 
финансите - Симеон Дянков, и на икономиката - Трайчо Трайков.
За целта е необходимо всички държавни и общински администрации да бъдат 
задължени да поставят устройства за плащане с кредитни и дебитни карти 
на местата за събиране на данъци и такси. Това може да стане чрез промяна в 
Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, внесен в Парламента от 
Министерския съвет.

motorola придоби разработчиК на решения за 
интелигентен дом

Само преди броени часове Motorola обяви, че е придобила малка компания разра-
ботваща системи за интелигентни домове, наречена 4Home. Сумата по сдел-
ката не е известна, но неотдавна стартъпът е привлякал 9 млн. щ. долара 
рисков капитал от няколко фонда, сред които Pond Ventures, Parker Price Venture 
Capital и Verizon Investments. А това означава, че Motorola със сигурност е изва-
дила многократно по-голяма сума, за да удовлетвори желанието на рисковите 
инвеститори за възвръщаемост.
Софтуерната платформа на 4Home добавя интелигентност към почти всеки 
тип домашна инфраструктура - от повишаване на енергийната ефективност, 
през защитата на дома и мониторинга на случващото се в него, до подобряване 
на условията за здравословен живот. Решението позволява на домакинствата 
да управляват по интернет своите домашни електроуреди чрез един унифици-
ран интерфейс. Освен това системата е достъпна и през мобилен телефон.
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Българската софтуерна компания Алое Ко представи новата вер-
сия 2.3 на своята ERP система EnterpriseOne (http://erp.bg/News/
EnterpriseOne_2_3_whats_new.aspx). В нея са добавени редица ак-
туални нововъведения, като ролево-базирано потребителско изжи-
вяване, което позволява изгледът на цялата система да се опреде-
ля от текущата роля на потребителя. Процесът на определянето 
на ролите трябва да се базира на задълбочен анализ на това как 
функционира една организация. Използването на ролево - базиран 
модел на работа е модерен инструмент за управление на начина 
на работа на служителите със системата. Освен това този под-
ход спестява времето им, позволявайки да се потопят в работата 
изцяло в контекста на своята специфична роля в организацията.

Изцяло променен потребителски интерфейс

В съответствие с последните тенденции в развитието на потреби-
телските интерфейси, версия 2.3 на EnterpriseOne има изцяло проме-
нен интерфейс. Той е по-изчистен, по-достъпен и лесен за употреба. 

Бизнес изследване (BI – Business Intelligence)

Новият модул дава възможност за бързо визуализиране и обработ-
ка на обобщаваща информация за много големи бази данни – на 
практика без горен лимит.

Финансов анализ

Новият модул позволява анализиране в реално време на всички фи-
нансови показатели на фирмата – ликвидност, обръщаемост, рен-
табилност и много други. Новият модул има възможност за изгот-
вяне на стандартизирани финансово-счетоводни отчети, както и 
цялостен редактор за създаване на нови отчети и показатели.

Нова версия На ERP системата 
EntERPRisEOnE
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Готов бизнес модел, минимален риск, икономии от мащаба, 
търговска марка, по-високо качество и възможности за 
развитие – със сигурност са все неща за които повечето 
начинаещи бизнесмени само могат да мечтаят. Но всъщност 
те съвсем не са химера - всички тези предимства събрани в 
едно дава франчайзингът.

Според изследване на консултантската компания Franchis-
ing.BG, проведено в периода 16 август - 29 октомври 2010 г., 
бумът на франчайзинг пазара, който се наблюдава у нас през 
последните години, продължава и през 2010-а.  Доказателство 
за това е и провелото се“Франчайзинг експо 2010” в НДК 
на 26 и 27 ноември, където отново се събраха стотици 
представители на

фирми, предлагащи марката си

под наем и на предприемачи, готови да я вземат под наем и 
разработват.

“От края на 2007 г. до днес броят на компаниите, 
предлагащи франчайз у нас се е увеличил четири пъти. 
Проучването, което направихме през миналата година, 
прогнозираше, че към края на 2010 г. 138 компании ще 
предлагат франчайз в България. Тези очаквания бяха 
надхвърлени и в момента 198 фирми, предоставят 
възможности за започване на собствен бизнес чрез 
закупуване на франчайз - 64 % от тях са български компании, 
а 72 на сто са на пазара от повече от пет години”, заяви 
управителят на Franchising.BG Светослав Билярски. 

Данните от проучването показват още, че от началото 
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ВТОРОТО НАцИОНАлНО ФРАНЧАйЗИНГ ЕКСПО СъБРА РАЗНООБРАЗНИ ФИРМИ – ОТ ДОСТАВКАТА НА ИНТЕРНЕТ И 
ПРЕДлАГАНЕТО НА ЗАлОЗИ, ДО ТъРГОВИяТА СъС СЕКС АРТИКулИ И БОРБАТА С ВРЕДИТЕлИ

франчайзингът – възможност  
да получим бизнес система на готово
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са били открити над 2300 нови работни места и сега във 
франчайз обекти в страната работят над 9500 служители. 

За колко време се възвръща инвестицията ?

При всеки франчайз бизнес това е строго индивидуално 
и зависи главно от способностите, желанието и усилията 
на франчайзополучателя, смятат експертите. В резултат 
на икономическата криза средният срок за възвръщане 
на инвестицията, за започване на собствен бизнес чрез 

закупуване на франчайз в България се е увеличил от 17 на 26 
месеца. Над 60% от анкетираните твърдят, че инвестицията 
в техния франчайз се възвръща до края на първата година. При 
29 на сто от франчайзите вложението се възвръща в срок до 
24 месеца, а при 7% - в срок до три или повече години.

По данни на франчайзодателите, към края на 2010 г.,

в България се очаква да работят 2954 
франчайз обекта.

Традиционно хранителният бранш е с най-много франчайзи (32). В 
сравнение с 2009 г. франчайзи вече се предлагат в 14 нови бранша.

Най-динамично развиващата се марка на нашия пазар е Sub-
way. Тя изгражда на франчайзингов принцип, редица нови обекти 
в цялата страна и до средата на следващата година ще се 
превърне във веригата за бързо хранене в България с най-много 
ресторанти. лидерската позиция все още държи “Макдоналдс” 
с 24 обекта. Експанзията на “Събуей България” се дължи най-
вече на факта, че тя е сключила с компанията майка договор, 
позволяващ преотдаването на марката на други фирми в 
страната, стига те да отговорят на поставените критерии.

Таксата, която се иска

за отваряне на ресторант от веригата е 7500 евро, като 
ако той бъде изграден до една година след подписването на 
договора, половината от сумата се възстановява. 

Иначе, финансови параметри на “средния” франчайз в България 
съвсем не са чак толкова стряскащи. Средната такса, събирана 
от франчайзодателите за започване на франчайз бизнес, е 
4200 лв. За сравнение в САЩ тя е около 40 000 долара. През 
2009 г. първоначалната франчайз такса е била 5900 лв., като 
намалението се обяснява с факта, че за франчайзодателите 
увеличението на членовете, участващи във веригите им е по-
важно от събирането на приходи от първоначални такси.

Месечните “роялти” вноски, които компаниите събират се 
определят средно на 4.7% от оборота. Някои франчайзодатели 
фиксират минимална такса (например: 5% от оборота, но не 
по-малко от 500 лв. на месец), а при трети (обикновено при 
форми на дистрибуционен франчайз) - такава такса няма, но 
франчайзополучателите са задължени да купуват предлаганите 
от тях стоки единствено от своя франчайзодател.

Таксата за национален рекламен фонд, което се плаща 
от франчайзингодателя заради рекламирането на марката 
му в друга страна е 3.8%, като се наблюдава намаление от 
получения през 2009 г. резултат от 4.2 на сто.

Ако обобщим накратко, общата инвестиция за започване на 
франчайз бизнес е  30 600 лв, а средния срок на договора е 4.8 
години. Франчайз веригите в България имат средно по 13.4 обекта.

Кой търси франчайз?

Повечето от кандидатите са действащи предприемачи, 
показва изследването на Franchising.BG. Те искат да се насочат 
към нов бизнес или се стремят към допълнителна дейност. Все 
още служителите и инвеститорите са сравнително по-слабо 
активни в търсенето на франчайзи. Развитието на интереса 
към франчайзинга на тези две групи - настоящите служители и 

Светослав Билярски управител на Franchising.BG и Калин Генев – маркетинг директор 
на “Еврофутбол” са категорични, че франчайза  нас има бъдеще. 
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големите инвеститори) предполага още по-силното развитие 
на франчайз веригите в България.

Разбира се кризата също дава своето отражение на 
бизнеса. Според анкетираните, в зависимост от бранша, 
спадовете са средно от 10% до 35% от оборота. (За сравнение 
– през миналата година, сътресенията бяха по-сериозни и 
някои браншове регистрираха спад с до 70%).

67% от анкетираните смятат, че спадът при техните 
компании е по-малък от този при независимите предприемачи 
от същия бранш, които не работят на франчайз. Основната 
причина според тях е

по-високото и по-постоянно качество на 
стоките

и услугите, предлагани от франчайзите, както и това, че 
потребителите имат по-високо доверие на по-известните 
франчайз марки. Според 79% от запитаните след кризата, 
работещите на франчайз ще имат по-висок пазарен дял поради 
това, че от пазара ще отпаднат част от независимите 
предприемачи.

“Процесът на пренасочване на предприемачи от 
засегнатите от кризата сектори към франчайзинг бизнеси 
продължава да се засилва. Те разполагат с капитал и бизнес 
опит, но им липсва необходимото ноу-хау, което обикновено 
се изгражда с години. Главната причина франчайзингът да е 
сред най-предпочитаните от тях варианти е, че той предлага 
наготово технологията за водене на бизнеса и е свързан с 
много по-кратки срокове и по-малко рискове”, заяви Биларски. 

Специалистите са единодушни, че истинското развитие 
на този тип бизнес у нас тепърва предстои. Възможностите 
са в големия брой неразработени ниши - главно в сферата 
на услугите и в търговията на дребно, където съществуват 
цели браншове, в които не се предлага нито един франчайз. За 
разлика от България в САЩ може да се започне самостоятелен 
бизнес в категории като: химическо чистене, ремонти по 
домовете, детски занимални, счетоводни къщи и т.н. Така, че 
всичко е въпрос на предприемчивост и желание.  

Калин Генев –  
маркетинг директор на “Еврофутбол” 

Франчайзинговият модел за развитие на букмейкърската ни мрежа 
е уникална разработка на компанията, със свои специфични черти, 
произтичащи от характеристиките на българския дребен бизнес. 
Още при започването на работа осъзнахме, че у нас класическите 

западни модели не могат да се спазват на 100%. Затова 
стандартизирахме напълно хазартната част - информационните 

технологии, обслужването на клиента и оформлението на 
пунктовете, но оставихме пълна свобода на партньорите ни за 

допълващите дейности на заведението - какво ще се предлага и 
на какви цени. Затова моделът се прилага изключително успешно 

в продължение на 12 години и вече е франчайзингът с най-много 
работещи обекти в България - както в столицата, така и в села 

с население под 1000 души. На този принцип към “Еврофутбол” 
работят 744 букмейкърски пункта в 220 населени места в цялата 

страна. В хазарта са заети 2100 човека и приблизително още 
толкова в допълнителните дейности.
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предприемачи Seed challenge 2010

Проектът Udance (http://www.udance.eu/) за създаване на 
организирани танцови събития в цялата страна, изградени 
на концепция за провеждане на танцови надигравания, 
спечели тазгодишното издание на състезанието за млади 
предприемачи Seed Challenge. Събитието събра на 4 декември 
в Аулата на Софийски университет “Св. Климент Охридски” 
десетки млади хора, интересуващи се от стартиране на 
собствен бизнес. То e организирано от студентския клуб 
по предприемачество Start It Smart като продължение на 
провелата се в началото на годината надпревара Idea Chal-
lenge. На нея пет проекта (от първоначално 40 участници) 
с потенциал и желание да променят света около себе си 
спечелиха менторство от различни бизнес организации, за 
да могат да превърнат идеите си в реален бизнес. Освен 
самата надпревара, събитието включваше интересна 
програма от уъркшопи, работилници за бизнес механики, 
както и играта “gameshop”, която започна предварително на 
сайта на състезанието (http://seed.startitsmart.com/). Преди 
това организаторите обясниха на присъстващите

какво е бизнес 
механика, 

откроявайки шест 
основни компонента: 
стойностен модел, който 
поставя въпроса каква 
стойност искаш да 
създадеш с бизнеса си, 
какъв проблем решаваш и 
най-общо какво ще загуби 
светът, ако ти никога 
не стартираш своето 
начинание; маркетингов 
модел - как да комуникираш 
със света, че имаш 
определена стойност, 
която предлагаш; модел 

СъБИТИЕТО СъБРА ДЕСЕТКИ МлАДИ хОРА, ИНТЕРЕСуВАЩИ СЕ ОТ СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС
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а на продажби - как убеждаваш клиентите да купят от теб и да 

вземат предлаганата от теб стойност точно сега; модел за 
дистрибуция - как доставяш стойността от твоите ръце към 
ръцете на клиента; финансов модел - как все пак правиш пари и 
организационен модел - как е структуриран твоят бизнес.

Start It Smart представлява относително организирана и 
доста надъхана група от

млади обикновени студенти с необикновени 
идеи.

По собствените им думи, те имат огромното желание да 
допринесат за един по-добър свят и да покажат на младите 
хора, че всичко, което се случва около нас, е отражение на 
нашите действия. „Мислим за бъдещето и желаем личностно 
развитие, което да не пречи на околните. Искаме да бъдем 
част от решенията, а не от проблемите и така да се 
запознаваме с хора като нас. Всичко това произлиза от 
разбирането, че ако сами не си помогнем, няма кой да го 
направи вместо нас. Защото, колкото и политизирано да 
звучи, когато човек реално вярва в нещо, то реално се случва“ 
- твърдят от организацията, а ние в NewBusiness.bg напълно 
споделяме техните идеи.

„Задачата на нашия клуб е да помага на другите да 
стартират компаниите си и ние измерваме успеха на 
клуба си с това на колко хора сме помогнали в това“ 
- заяви при откриването на Seed Challenge Димитър 
Караманчев, председател на Start It Smart. Той сподели с 
присъстващите интересна визия, наречена от него „Мечо Пух 
предприемачество“, която се базира на принципа, че колкото 
повече хора стартират бизнес,

толкова повече бизнес ще има за всички.

Димитър изрази също надежда, че онези от посетителите 
в съботната сутрин, които не се идентифицират като 
предприемачи, ще усетят нещо ново и ще помислят в тази 
насока.

Половин година след старта на състезанието, финалът 
Seed Challenge събра отново наградените отбори, за да 
проследи развитието им. Проектът Udance, постигнал най-
сериозен напредък в реализирането на идеята си, беше обявен 
за абсолютен победител в надпреварата и получи финансиране 
в размер на 5000 лева, както и още шест месеца менторство 
от бизнес организациите, подкрепили състезанието. Той 
спечели в конкуренция с проектите Софийски Бухал за 
безпилотен летателен апарат за заснемане и локализиране на 
пожари и наводнения, следене на трафика и критични доставки, 
социалния интернет портал Balloon yourself, както и проект за 
достъпност и оптимизиране на уебсайтове, с цел осигуряване 
възможност за хора с увреждания да получат информацията, 
публикувана в интернет. Udance представлява проект за 
организиране на танцови събития, позволяващи на всеки 
заинтересуван да усети емоцията от това да бъде център на 
вниманието. Всички дейности се заснемат и се публикуват в 
бъдещия социален портал за танцьори www.udance.eu. Идеята 
е да се създаде първата онлайн танцова телевизия, която да 
представи ежедневието на танцьорите през собствения им 
поглед, както и професионална среда за търсене и предлагане 
на услуги в сферата на танцовото изкуство.

Проект Софийски Бухaл – Безпилотен 
летателен апарат

Проектът се състои в създаването на безпилотен 
летателен апарат, който ще извършва редица услуги за 
широк кръг от клиенти. Проблемите, които се очаква да 
решава, са свързани с използването на скъпа техника и 
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човешки ресурс. Конвенционалните самолети и спътниците 
изискват прекалено много финансови средства и природни 
ресурси. Чрез използване на по-евтини методи създателите 
на проекта се възползват от тези недостатъци. Те 
възнамеряват да предложат заснемане на висококачествени 
въздушни снимки на по-ниски цени, наблюдение и локализиране 
без застрашаване на човешки живот, заснемане и предаване 
на видеоклипове без оператор на борда и дори експресни 
доставки на малки товари, до два часа, до всяко кътче на 
страната.

„Като бъдещи клиенти визираме: охранителни и 
транспортни фирми, рекламни агенции, телевизионни 
медии, фирми за картография и геодезия, общини и редица 
институции“ - посочват създателите на проекта. Те са 
улеснени от факта, че конкуренция почти липсва, пазарите 
са неразработени, а обществото се нуждае от евтини и 
достъпни услуги „Първоначално целим установяване на пазара 
чрез предлагане на малки и достъпни услуги. С подходяща  
маркетинг кампания ние се стремим да спечелим по-големи 
клиенти за специализирани услуги“ - добавят младежите. Като 
последваща стъпка в развитието на бизнеса те обмислят 
продажба на самите безпилотни апарати.

В момента проектът е във фаза доразработване и 
усъвършенстване на летателния апарат (изпитвания на 
умален прототип в аеродинамичнa тръба) и доизготвяне на 
бизнес план. До края на първата година от стартирането 
на проекта безпилотният летателен апарат трябва да 
бъде напълно готов за експлоатация. Неговите създатели 
търсят сума около 100 000 евро, за създаването на апарата, 
стартиране на компанията, маркетинг и реклама, като 
очакват парите да бъдат изразходвани в рамките на първата 
година и половина от стартиране на проекта.

Проект BalloonYourself.com

Проектът се позиционира като алтернатива за всички, на 
които им е писнало всеки ден да четат поредната доза спам от 
facebook и да не откриват нищо забавно. Той представлява сайт, 
съчетаващ готини клипчета, статии и сайтове, позволяващ 

споделяне на 
съдържание от 
потребителите и 
други интересни 
опции.

Проект Достъпност на уеб сайтове

хората с увреждания в Европа и най-вече в България 
продължават да бъдат изправени пред много пречки за 
използване на интернет базирани продукти и услуги в 
ежедневието си, които сега са основни елементи на 
социалния и икономическия живот. Такива проблеми в 
електронния 
достъп, могат 
да се срещнат в 
целия спектър на 
информационните и 
комуникационните 
технологии като 
телефонията, 
телевизията, 
интернет и 
самообслужващите 
терминали. 
Именно на тези 
предизвикателства са се заели да отговорят създателите 
на проекта, чрез разработването на приложение и 
създаването на екип от специалисти за валидация, който 
да подобри значително достъпността на информацията и 
предоставяните услугите на сайтовете.

Инструменти и методи за тестване на нивото на 
достъпност на страници съществуват, но автоматизирани 
приложения, извършващи поне част от работата – не. 
Според авторите на идеята, именно такива приложения 
могат да улеснят разработчиците (като им показват 
къде има проблемни елементи) и да дадат възможност 
на собствениците на страници лесно да проверяват 
достъпността им.
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И Ще уведомяваме данъчните 
при промяна във фирмените 
обстоятелства 

Да се увеличи на 60 дни сегашният 7-дневен срок за 
проверки в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК) при прехвърляне на собствеността, заличаване 
или преобразуване, предлагат от Министерството на 
финансите. Корекциите в норматива вече бяха приети 
от депутатите на първо четене, но за второто ще има 
изненади, съобщи източник от ГЕРБ. целта е с новите 
изменения да бъдат вързани ръцете на измамници, които 
прехвърлят фалиралите си компании на граждани от 
малцинствата, клошари и сираци. По думите на финансовия 
министър Симеон Дянков, дълговете на такива фирми към 
НАП са в размер на 1.8 млрд. лв., а от началото на 2010 г. 
са били погасени 1.36 млрд. лв. към бюджета от предишни 
години.

От записаното в законопроекта става ясно, че когато 
една фирма се прехвърля, заличава или преобразува, трябва 
да бъде изпратено уведомление до данъчните. В рамките 

на 60 дни, хората на Красимир Стефанов трябва да 
проверят

дали търговецът има задължения към 
хазната

(данъци и осигуровки), след което да издадат 
удоствоерение за Агенцията по вписванията. Ако някое 
дружество желае да впише промени около състоянието 
си в Търговския регистър, няма да може без въпросното 
удостоверение. Според председателя на парламентарната 
Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова 
подготвяните промени в ДОПК ще касаят само случаите, в 
които дружеството е натрупало необслужвани задължения 
към държавата. По думите на експертите от комисия при 
заявка за прехвърляне на фирма НАП ще проверява в срок 
от 60 дни данъчното състояние на компанията, дали тя е 

Дара Христова, 
dara@newbusiness.bg

ДО 3 ГОДИНИ ЗАТВОР ЗА лИцАТА, ДОВЕлИ КОМПАНИИТЕ СИ ДО уМИшлЕН ФАлИТ. ВъВЕжДАТ ПРИНцИПА НА 
МълЧАлИВОТО СъГлАСИЕ
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В момента 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. 
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.

“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.

До 3 години затвор

се предвиждат за лицата, които 
водят фирми до умишлен фалит. Това 
са част от промените в Търговския 
закон, които също трябва да бъдат 
гласувани на второ четене. Според 
измененията всяка фирма, която 
обяви несъстоятелност, ще бъде 
публикувана в Търговския регистър.

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.  
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Принципът на мълчаливото съгласие

ще се прилага при регистрационните режими за 
бизнеса, а таксите за предоставяне на държавни услуги 
ще се изчисляват по обща методология в зависимост от 
разходите за дейностите. Тези облекчения за компаниите 
могат да станат факт, ако правителството одобри, а 
парламентът приеме промените в Закона за ограничаване 
на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност, подготвени от 
министерството на икономиката.

Според изследване на Световната банка фирмите в 
България губят близо 11% от времето си за справяне 
с изискванията на администрацията. За сравнение, в 
нови държави членки като Естония и Словакия делът е 7 
процента.

Какво всъщност представлява принципът на мълчаливо 
съгласие? Казано с просто думи, това означава, че например 
при регистрационните режими кандидатстващата фирма 
ще се счита за одобрена, ако администрацията не се 
произнесе в срок. В момента ситуацията е наопаки.

Друга важна промяна ще бъде въвеждането на

методология за определяне на 
разходоориентирани такси

Според различни изследвания държавните такси остават 
голяма тежест за бизнеса в страната и само за последните 
няколко години са се увеличили с 60% или почти двойно 
повече от натрупаната инфлация за периода от 36.4 
процента. Методологията за размера на таксите трябва 
да бъде приета от правителството до шест месеца след 
промените в закона.

Междувременно Министерският съвет прие в сряда, 1 
декември отчет за изпълнението на Плана за действие за 
намаляване на административната тежест с 20 на сто до 

края на 2012 година. Планът беше приет в края на април, 
а отчетът обхваща периода до 30 септември. Планът за 
действие съдържа 135 мерки, насочени към подобряване 
обмена на информация между институциите (събиране 
на данни от други държавни органи вместо от бизнеса); 
подаването на сведения по електронен и мрежов път; 
премахване на задължения за информиране; намаляване на 
честотата, разработване на инструкции, опростяване на 
терминологията и др. мерки.

13-те мерки, които трябваше да бъдат приключени към 
края на септември, представляват промяна в нормативни 
актове и са в процес на изпълнение и междуведомствено 
съгласуване. Основното намаление на административната 
тежест се предвижда след изпълнението на мерките през 
2011 г. - общо около 17% от цялото очаквано 20-процентно 
намаление, тъй като тогава освен законодателни 
инициативи, които осигуряват правната рамка на 
електронно подаване и обмен на информация, се предвижда 
да бъде създадена и техническа възможност за тяхното 
практическо осъществяване.

От всичко казано дотук можем да направим извода, че 
управляващите наистина възнамеряват да се размърдат 
относно улесняването на живота на предприемачите. Дали 
ще успеят е друга тема. Но при всички положения не е добре 
да отлагат повече спешните корекции в законодателството 
ни, които открай време седят започнати наполовина...

Министърът на икономиката Трайчо Трайков: “Тук не 
говорим за това дали ще дадем пари на този или онзи, 

а да направим нещата по-добри за всички. Ако има 
някъде, където държавата може да помогне на бизнеса, 
това е в подобряването на административната среда. 

Създателите на сегашния закон са били юридически 
идеалисти, защото предвиденото там “мълчаливо 

съгласие” важи само за изброени случаи, освен ако в 
специален закон не е предвидено нещо друга”.
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Startup Bootcamp 2010

Продължаваме темата от миналия брой с резюмета на 
лекциите на предприемачи от конференцията на Масачузетският 
технологичен институт. Обзора е възможен благодарение на 
блогъра Jason L. Baptiste, който присъства на 11 септември 2010 
година и успява да обобщи голяма част от презентациите с по 
няколко изречения.

Bob Metcalfe (3Com/Polaris Ventures) – Не става 
въпрос за вас, а за компанията!

В момента Bob е част от инвестиционният фонд Polaris Ven-
tures, но се е превърнал в жива легенда от доста време. Той е 
изобретател на Ethernet технологията и създател на 3COM. Не 
само че е гениален, но също така успява да зарази и другите с 
желанието си да бъде успешен пример.

Изградете синергия между хакерите и 
костюмарите във фирмата

Всеки има нуждата от уменията на другите и е чудесно че Bob 
споменава тази зависимост пред тълпата. Като хакер и пионер 
в дадена област, понякога е трудно да оцените нуждата от хора 
които могат да изграждат визия и продават продукти. Без добър 
продукт вие нямате какво да продавате, а без това, вашият 
продукт не означава нищо, независимо от качествата му.

Сумата на отделните части трябва да дава 
повече отколкото изглежда математически

Всичко се върти около изграждането на компания с умни 
хора, които споделят еднакви ценности като екип. Bob е 
заемал различни длъжните в 3Com – от маркетинг специалист 
до инженер. Не се примирявайте с определената ви роля и 
придобивайте опит в различни сфери, така че да може да 
наемате по умни хора от вас в тези области. Не трябва да 
се доверявате на егоизма си и да смятате че сте най-добър в 
дадено направление.

ЧАСТ II

Заигравка с 
логотиповете на 

известни компании
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Собственият бизнес не е за хора със слаби сърца. Всеки 
свързва неуспехите на дадено начинание с неизвестни сили 
и други грешки. Според Clerico най-голямата причина за 
провали е факта че хората не са достатъчно подготвени да 
устоят. Не всеки който се опитва да стане барета може да 
премине усилените тренировки. Не всеки който се опитва да 
бъде предприемач може да продължи от началото до края. Bill 
споделя някои добри съвети за създатели на нови компании.

Мислете за Голямата игра

Bill изведе на преден план факта дали ще съжалявате за 
създаването на вашата компания 50 години по късно. Jeff 
Bezos имаше подобни слова на неговата презентация. Фокусът 
на лекцията бе върху подсъзнателното желание и неговата 
креативност като различните капризи на основателите 
на фирми. Например тяхната компания има фирмено куче, 
което им влияе стимулиращо да се справят с ежедневните 
трудности.

хвърлете заровете

В началото си фирмата им е заложила всичките си пари за 
наем и са били на минус 500 щ. долара. В края на периода обаче 
са спечелили 600 и са имали достатъчно да покрият разходите 
си и да се почерпят подобаващо. Залагайки всичко в бизнеса е 
рисковано и не е нещо, което се препоръчва да правите. Понякога 
обаче това е единственият начин за справяне с настоящите 
проблеми. Ако не сте склонни да поемате рискове, най-вероятно 
предприемачеството не е за вас.

Продуктите променят пазара

Продуктите могат да променят абсолютно всичко. Докато 
нямате продукт който клиентите ви да ползват и евентуално 
да платят за него, вие се борите с трудни предизвикателства. 

Не се притеснявайте за неща като набирането на 
първоначален капитал или други глупости, докато нямате 
продукт или услуга готова да излезе на пазара, дори тя да е 
странна.

James Lindenbaum (Heroku) – Бъдете като 
Мачете

Heroku вече е огромна компания с много потребители и 
голям брой клиенти плащащи за услугите и. Фирмата предлага 
хостинг за Ruby платформата, като ви позволява да ползвате 
техните услуги за изграждане на Facebook приложения или 
други уеб 2.0 програми изключително лесно. Когато гледате 
статистиката за посещенията на сайта, нещата се случват 
екстремно бързо. В този момент дори James не е запознат 
с точния брой на клиенти и потребители, които имат. Един 
изключително въодушевляващ и спонтанен момент.

Какво е Мачете?

Мачете е прост и лесен за употреба инструмент, който 
ви позволява да вършите много работа с него, като в същото 
време си остава елементарен по природа. Същите цели може 
да постигнете и с швейцарско ножче, но в него често има 50 

Heroku – и мачете концепцията им
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различни инструмента. Мачете е един прост инструмент, 
но може да служи за цЕлИ 50 неща. Това може да откриете за 
вашия продукт ако позволите да се развива според желанията 
на потребителите ви, следейки как те го ползват. 

 

Изхвърлете ненужната баластра

За да бъдете Мачете трябва да сте изключително гъвкав 
и въпреки това да останете семпъл. За да се придържате към 
това правило е необходимо да изхвърлите всички ненужни за 
вашите клиенти подробности. Не се привързвайте твърде 
емоционално към даден продукт или негова характеристика.

Alexis Ohanian (Reddit/YCombinator) -  
Момента е настъпил

Това е била любимата лекция на Jason L. Baptiste. Alexis е бил 
свидетел на много неща от двете страни на масата като млад 20 
годишен предприемач и сега като бизнес ангел и инвеститор чрез 
Das Kapital Capital / YCombinator.

Ангелите са навсякъде

Напоследък се забелязва наплив на бизнес ангели и хора готови 
да инвестират във всяка една компания предлагаща иновативни 
продукти. С този неограничен капитал в близко бъдеще може би 
ще станем свидетели на масово създаване на нови фирми. Въпреки 
че предпочита растящите приходи вместо растящият капитал, в 
момента той е достъпен за много компании, дори в началните им 
етапи на развитие.

живейте скромно за да стигнете далеч

По-голямата част от аудиторията на събитието се състои от 
настоящи студенти и току що завършили техни колеги. Вместо 
да взимат огромни заплати от традиционни работни места като 
програмисти или брокери, те предпочитат да създадат собствен 
бизнес. Сега е изключително подходящ момент за стартирането на 
такива, тъй като техните отговорности са изключително малки. 
Стандарта им на живот също не изисква огромни разходи. Разликата 
между предприемач стартирал след завършване на образованието си 
и такъв с жена, кредити за връщане и три деца е доста голяма.

Предприемачите са съвременните супер герои

Последната част на лекцията на Alexis е изключително 
мотивираща. Предприемачите са истинската сила която могат да 
спасят страната. Става въпрос за САЩ, но погледнато реално и в 
България предприемачите и хората със собствен бизнес са реално 
тези които движат Икономиката и вдигат стандарта на живот 
на всички останали. Това е самата истина и някои хора наистина 
вярват че по даден начин предприемачите са новите супер герои. 
Те създават нови работни места, осигуряват приличен живот 
на членовете на техните компании и решават проблемите на 
заобикалящият ни свят. Също така имат и по-висок толеранс към 
болката отколкото обикновените хора. Трябва да имате по-висок 
праг на устойчивост като предприемач, подобно на Wolverine от 
X-Men и неговите регенериращи сили. Пригответе се и създайте 
компания. Моментът е настъпил и светът се нуждае от вас.
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WePay – онлайн инструмент за събиране на пари от домсъвета ;-)
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ЕЛ Как да създадем сертифициран 
автосервиз

Екипът на NewBusiness.bg продължава да търси за вас добрите 
възможности за започване на нов бизнес – от най-новите 
технологични сфери, като приложенията за мобилни телефони, до 
някои на пръв поглед тривиални, но също изключително важни бизнес 
ниши, които освен това са и доста печеливши. В този материал 
ще се спрем на възможността да създадете автосервиз – един 
от най-често срещаните примери за предприемачество, навсякъде 
около нас, след кварталните хранителни магазини, кафенетата, 
будките за хамбургери и още няколко други сфери. Повечето млади 
момчета, а и много момичета, от малки си падат по автомобилите, 
а мнозина се интересуват не само от карането с висока скорост, 
а и от това, как работи една кола, какви са нейните части и как си 
взаимодействат помежду си. Ако и вие сте сред тях,

автосервизът е подходяща отправна точка

да започнете бизнес, защото е много важно това, което ще 
правите, да ви харесва и да ви е познато.

Друго предимство на тази дейност е, че броят на автомобилите 

в България непрекъснато расте и вече надхвърля 3 000 000. А това 
означава, че със сигурност ще има заетост и за вас, тъй като 
всички те имат нужда от ремонт и поддръжка. Предвид факта, че 
автосервизите също са под път и над път, обаче вие ще трябва да 
се потрудите, за да се откроите в съзнанието на потенциалните 
клиенти. От особена важност за това ще бъдат изборът на 
хубаво място, гарантирането на по-високо качество и по-добро 
обслужване, в сравнение с конкурентите ви, рекламирането на 
вашия бизнес и не на последно място – въвеждането на стандарти, 
които да убедят клиентите, че трябва да дойдат именно при вас.

Добрата новина е, че в България вече се предлага първата 
система за автосервизи на франчайзинг, която има за цел да ви 
помогне и в четирите по-горни условия. Фирмата – франчайзодател 
е D & N Автосервизи. Тя има 20 годишен опит и сервизи в девет от 
големите градове у нас. D & N полага сериозни

усилия за развитие на своята марка,

част от която може да стане всеки начинаещ предприемач. 

СТАРТИРА ПъРВИяТ ФРАНЧАйЗ ЗА АВТОСЕРВИЗИ В БълГАРИя
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Фирмата предлага на своите клиенти обслужване със сертифицирано 
качество, точен час на приемане на автомобила, изготвяне на досие 
за всеки автомобил и персонално внимание към всеки клиент. Тя е 
официален партньор и вносител на оригинални авточасти на най-
големите световни производители. С предлагания от нея франчайз 
всеки франчайзополучател ще получи доказан бизнес модел за 
управлението на автосервиз, обучения за мениджъра и служителите, 
помощ при проектирането и оборудването на сервиза, помощ в 
маркетинга и рекламата, преференциални цени на оригинални 
авточасти и постоянна подкрепа при оперативната дейност.

Бизнес моделът е подходящ както за съществуващи автосервизи, 
така и за начинаещи предприемачи в 
този сегмент. Ако имате

вече работещ автосервиз,

вие можете да се включите във 
веригата D & N Автосервизи и да 
подобрите работата си, следвайки 
нейните стандарти. Можете да се 
присъедините към нея и като създадете 
нов обект, за което ще получите 
готова концепция и подкрепа при всяка 
стъпка от изграждането на вашия нов 
и успешен бизнес. И в двата случая 
франчайзинг партньорството ви 
предлага възможност да се откроите 
в сектор, изключително наситен с 
конкуренти (буквално във всеки жилищен 
блок има поне един гараж, в който някой претендира, че ремонтира 
коли). Освен това чрез партньорството с D & N Автосервизи, 
начинаещите предприемачи могат да получат възможност да се 
потопят в дейността, която харесват, докато някой друг се грижи за 
бизнес аспекти, като маркетинга и стандартизацията.

Параметри на франчайза

Първоначалната такса за стартиране на партньорство с D & 

N Автосервизи е 12 000 лв. Тя обаче включва много важни неща - 
от избора на локация, създаването на проект за изграждане или 
подобрение на обекта, брендиране на обекта, обучение на мениджъра 
и служителите, организиране на откриването, реклама, PR, контакт 
с ключови клиенти, предоставяне на пълен набор от документация и 
необходимия софтуер. Освен това има и месечни такси, които са 10% 
от оборота за услуги, но не по-малко от 1000 лв.

Като част от франчайз веригата, вие ще можете да предлагате

богата гама услуги:

компютърна диагностика на 
двигател, компютърна диагностика 
на ходова част, пълно техническо 
обслужване, ремонт на двигател, 
ремонт на ходова част, реглаж 
геометрия на преден и заден мост, 
електро услуги, преглед и зареждане 
на автоклиматици, продажба, смяна и 
баланс на гуми, застраховки удължена 
гаранция. Франчайзинговите договори 
се сключват за срок от пет години, с 
възможност за подновяване.

Може би ако сте обмисляли 
създаването на автосервиз, не сте си 
представяли точно сумата от 12 000 
лв. за старт на своя бизнес. Въпросът 
е какво точно искате да правите 
– дали да ремонтирате колите 

на приятелите си в гаражчето зад блока, срещу някой лев, или да 
станете видими за много повече клиенти, както и да ги привлечете 
при вас с гарантирано качество и обслужване. Франчайзинг моделът 
е подходящ както за бизнесмени, които имат налични средства и 
се чудят в какво да ги вложат, така и за начинаещи предприемачи. 
Добър пример е група от трима - четирима младежи, които обичат да 
ремонтират коли и могат заедно да съберат необходимите средства 
за стартиране. В случай, че сте решили да се насочите към този 
толкова необходим на всички собственици на коли бизнес, екипът на 
NewBusiness.bg ви пожелава успех!
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Залозите винаги са били привлекателно занимание за 
мнозина. Комбинацията от възможност за лесна печалба и 
убеждението сред много хора у нас, че разбират много от 
футбол или друг спорт и могат да познават резултатите, 
гарантира постоянен приток от клиенти на фирмите, 
работещи в бранша. Затова и създаването на букмейкърски 
пункт е една добра опция за всички, които искат да печелят 
от залози, но не като ги правят те, а като се присъединят 
към най-голямата лицензирана букмейкърска къща у нас – 
Еврофутбол.

Компанията съществува от началото на 1993 г. , като още 
същата година стартира и първият си тираж в национален 
мащаб. Тя притежава лиценз за организиране на залагания 
върху резултати от спортни състезания, издаден от 
Държавната комисия по хазарта и непрекъснато инвестира 
в ново поколение технологии, с които предлага обслужване в 
реално време и разнообразни възможности за залог.

Еврофутбол е сред първите български компании, 
предлагащи възможност за развитие на дребния и семейния 
бизнес под нейната марка, чрез разкриването на букмейкърски 
пунктове. 

букмейкърски пункт на еврофутбол – 
една добра възможност  
за малък и семеен бизнес

ОТКРИВАНЕТО НА ОБЕКТ КъМ НАй-ГОляМАТА ВЕРИГА ЗА ЗАлОЗИ у НАС ВИ ПОЗВОляВА ДА ПЕЧЕлИТЕ 6% ОТ 
НАПРАВЕНИТЕ ЗАлОЗИ И ДА ПОлуЧИТЕ ТЕхНИЧЕСКА И РЕКлАМНА ПОДДРъжКА ОТ КОМПАНИяТА
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За какво става въпрос?

Букмейкърът е човек, който приема залози върху резултати 
от спортни състезания, консултира и подпомага участниците 
при осъществяването на залога, а в определени случаи 
– изплаща и печалбите им. Букмейкърските пунктове са 
помещенията, в които букмейкърът извършва тази дейност. 
Един от приоритетите във фирмената стратегия на 
Еврофутбол е поддържането на качествена и ефективна 
букмейкърска мрежа в цялата страна. Всеки начинаещ 
предприемач има възможност да създаде собствен пункт, 
като част от тази мрежа, стига да отговаря на определени 
условия. Актуална информация за населените места, в които 
Еврофутбол набира нови букйемкъри, можете да намерите в 
раздел Букмейкъри, на сайта www.eurofootball.bg.

Как се открива букмейкърски пункт?

В Еврофутбол са разработили задължителна процедура и 
задъжителни изисквания за разкриване на букмейкърски пункт. 
Всеки такъв обект трябва да отговаря и на изискванията 
на Закона за хазарта. Най-често вие можете да откриете 
букмейкърски пункт, съчетавайки тази дейност с друг тип 
бизнес – например предлагане на храни и напитки, и др.

Основни параметри

Букмейкърът получава възнаграждение в размер на 
6% от направените залози. Срещу това той осигурява и 
поддържа помещение, което отговаря на изискванията на 
Еврофутбол, като поема инвестициите в обзавеждането и 
оборудването му. Освен това букмейкърът заплаща разходите 
за рекламното оформление на обекта, по проект, изготвен 
от компанията за залози. Той заплаща и режийните разходи по 
издръжката на дейността, осигурява и управлява персонала, 
който трябва да извършва обслужването на клиентите, 
съгласно правилата на Еврофутбол.

Какво предлага Еврофутбол?

Компанията предоставя за ползване на букмейкъра 
търговската си марка, с което той се превръща в част от 
утвърдена и разпознавана от клиентите верига. Не е без 
значение и това, че притежава лиценз за организиране на игри 
от Държавната комисия по хазарта. Освен това Еврофутбол 
пердоставя безплатно цялата необходима техника – терминал 
и периферни устройства, за осъществяване на залози в реално 
време. Компанията предоставя (по-голямата част безплатно) 
също и всички консумативи за осъществяване на залозите 
на клиентите. Тя осигурява и телекомуникационната връзка 
за функциониране на системата. Друга важна подкрепа, 
която е от особено значение за начинаещи предприемачи, 
е националната реклама, включително организирането на 
кампании, телевизионни клипове и др. Еврофутбол разполага и 
с функционален сайт, който включва разнообразна информация, 
свързана с тематиката на залозите. Това означава, че 
откривайки букмейкърски пункт, на практика всеки начинаещ 
предприемач може да се възползва от национална видимост 
и маркетингови възможности, характерни само за големите 
корпорации.
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анкети и формуляри

С помощта на Wufoo може лесно са събирате информация 
от Интернет. Техният продукт е онлайн система за 
изграждане на интерактивни формуляри. С нея може бързо 
да създавате анкети, да събирате данни, да извършвате 
регистранция и дори да събирате онлайн плащания без да 
пишете и ред код.

Навярно вече се чудите как подобно нещо може да 
помогне на бизнеса ви? Ето няколко идеи. Най-вероятно 
вече сте създали собствена компания и дори сте платили 
да ви направят сайт. Много често обаче присъствието в 
Интернет е едностранчиво и твърде малко корпоративни 
сайтове дават възможност за лесна обратна връзка от 
страна на своите посетители. Дори да сте обявили адрес за 
елекронна поща помислете колко хора биха го ползвали за да 
се оплачат или изразят задоволството си от продуктите и 
услугите ви. Самите вие правили ли сте подобно нещо? Едва 
ли... От друга страна попълването на анкета е доста по-
лесно и неангажиращо занимание. Именно тук Wofoo може да 
направи онлайн присъствието ви по пълноценно.

НЕ Е НЕОБхОДИМО ДА СТЕ уЕБ ДИЗАйНЕР ИлИ ПРОГРАМИСТ ЗА ДА СъБИРАТЕ ОБРАТНА ВРъЗКА  
ОТ ВАшИТЕ КлИЕНТИ

Създаване на онлайн форма с Wufoo
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Кодирането на онлайн формуляри за вашия сайт е 
задача, която отнема доста време. За да ги интегрирате 
с останалото съдържание и направите така че те да 
изглеждат добре ще ви трябва още повече, дори да сте 
опитен в света на уеб. Не забравяйте, че те трябва да 
са функционални, да имат своята логика, да се проверят 
за грешки и да се отчитат проблемите свързани със 
сигурността при проектирането им. С Wufoo може да 
спестите време (а в някои случаи и пари, ако плащате на друг 

да развива сайта 
ви) като създадете 
бързо необходимите 
ви форми.

лесна 
интеграция и 
брандиране с 
вашия сайт

Wufoo разполага 
с готов пакет 
от вградени 
теми, с които да 
визуализирате 

вашите форми. Освен това може да създавате собствени 
теми или да ползвате корпоративните си цветове и лого, за 
да вградите формите във фирмения ви сайт.

Онлайн организация на събития

Wufoo е страхотен инструмент за организиране на 
онлайн събития. С негова помощ може да управлявате 
регистрацията на присъстващите, да събирате дарения 
за дадена кауза или да продавате тениски например. 
Интеграцията с популярни услуги за онлайн разплащания 

позволява бързо да трансферирате желаните суми. Ако имате 
регистрация в PayPal или Google Checkout Wufoo може да 
интегрира тези услуги в своите форми без да пишете и ред 
код.

Използвайте пълноценно персонала си

Wufoo твърди че 
всеки може да се 
възползва от тяхната 
услуга за създаване на 
формуляри. Тя е лесна 
за употреба и не ви 
трябват специални 
технически познания 
за да я ползвате. 
При регистрация 
във Wufoo може да 
създавате и добавяте 
допълнителни 
потребители, които ще имат правото от ваше име 
да създават различни формуляри. Те могат да бъдат с 
ограничени пълномощия - например само да преглеждат 
създадените форми и доклади или с опция да създават нови 
формуляри, анкети и теми. Може да се възползвате от тази 
услуга като позволите на секретарката ви да създава нови 
анкети за сайта ви.

удобен преглед на събраните данни

Средствата за създаване на форми, позволяват 
отчетливо да се виждат зависимостите между събраната 
информация без да се нуждаете от допълнителни приложения 
за целта. Въпреки това може да експортирате данните си 
към Excel, CSV ако ви се налага да им правите задълбочен 
анализ.
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Създаване 
на списък с 

адреси

употребата 
на множество 
адреси за 
електронна поща 
е елементарно. 
Всеки въвел 
адреса си във 
ваша анкета 
или формуляр 
автоматично 
се добавя към 

списъка ви с адреси. Wufoo предлага интеграция с няколко 
онлайн услуги за масово изпращане на писма като MailChimp, 
Campaign Monitor, и SendLoop. Това ви дава възможност да 
създавате пощенски списъци свързани със дадено събитие 
организирано от вас. Освен работата с електронна поща 
Wufoo може да изпраща и смс съобщения така че да знаете 
какво се случва с вашите форми, докато пътувате.

Ако все още се чудите дали този сайт наистина може да 
ви бъде от полза погледнете набързо списъка с компаниите, 
които ползват услугите му: Американският Червен Кръст, 
Amazon, Best Buy, CNET.com, Kodak, Microsoft, Sony, Twitter, The 
Washington Post, Disney, Discovery Channel и много други.

Wufoo e безплатен за употреба при създаването на 
един потребител и няколко форми и доклади на месец. 
С допълнителен абонамент получавате възможност за 
създаване на неограничен брой форми и да управлявате повече 
потребители. Допълнителна информация за системата може 
да откриете на http://Wufoo.com

За компанията

Chris Campbell, Kevin Hale и Ryan Campbell създават Infin-
ity Box Inc. през януари 2006 г. с вярата че обратната връзка 

от попълването на онлайн форми е единственият начин да 
развиете нещо полезно онлайн. Проблема който са открили 
е че ефикасните инструменти за събиране на данни, не са 
лесно достъпни за работа.

След представяне на решението си на Y Combinator - 
инвестиционна компания, специализирана във финансирането 
на стартъпи, те получават основният им необходим капитал 
за да работят пълноценно по идеята си.

След шест месеца работа тримата основатели създават 
Wufoo - онлайн приложение улесняващо изграждането на 
онлайн форми за обратна връзка. Това което прави Wufoo 
толкова полезно е времето за което може да създадете нещо 
наистина полезно.о
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за данък сгради

Депутатите решиха - няма да има необлагаем минимум за 
имотите с данъчна оценка до 1680 лв., както беше до сега. С 
промените в Закона за местните данъци и такси, които бяха 
одобрени на второ четене в сряда, 1 декември, вече всички 
собствениците на имоти ще плащат налози.

Предложението беше направено от правителството, като 
беше подкрепено от депутатите от ГЕРБ и “Атака”, въпреки 
критиките на опозицията и експерти, че този данък може да 
се окаже трудно събираем и в крайна сметка разходите за 
администрирането му да са по-високи от приходите. Според 
мнозинството обаче за тази стъпка настояват именно 
общините. По думите на председателя на парламентарната 
група на ГЕРБ Красимир Велчев във Видинско например има 
много нормални и обитавани къщи с ниска данъчна оценка, 
а отпадането на необлагаемия минимум ще да увеличи 
приходите на общините.

Ще бъде въведен и

новият туристически данък,

който да отмени сега действащата такса. В момента 
размерът на въпросната такса се определя от общинските 
съвети. Тя се заплаща върху приходите от нощувките. 
Проблемът в случая е, че голяма част от хотелиерите масово 
“спестяват” плащането й и не декларират коректно броя на 
заетите легла през сезона.

Замисълът на новия данък е с него да се облага броят на 
леглата в местата за подслон и настаняване. Той ще засегне 
хотелиерите и хората, които дават под наем квартири, 
бунгала, стаи и т.н. Размерът на данъка ще зависи от 
категорията на обекта и предприемачите от бранша ще го 
плащат независимо дали са успели да запълнят легловата си 
база, или не. Идеята за налога е на Националното сдружение 
на общините. Представителите на туристическия бизнес 
обаче смятат, че този нов данък ще ги убие.

ОТ ДОГОДИНА ТуРИСТИЧЕСКИ НАлОГ, ВМЕСТО ТАКСА

Дара Христова, 
dara@newbusiness.bg
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Според законопроекта внесеният налог за година

не може да бъде по-малко

от приходите, получени при 30% заетост на съответния 
обект. Данъкът ще се внася на вноски до 15-о число 
на месеца, следващ месеца, през който са реализирани 
нощувките. хотелиерите, които през годината са внесли по-
малко от налога, който ще се дължи при 30 на сто заетост 
на съответния обект, ще довнасят разликата до 1 март на 
следващата година.

От приетите промени стана ясно още, че от 2011-а 
ще има увеличаване на горната граница на данъка върху 
недвижимите имоти от 2.5 на 4.5 промила. Местните 
власти ще могат да начисляват и данъчни задължения 
на собствениците на имоти, без да им правят ревизия, 
ако имат съмнения за неверни декларации или отказ на 
длъжниците да докажат верността на декларираното. Ще 
могат

да се приемат и анонимни сигнали

за разминавания в декларираното имущество, 
което е резултат от незаконно строителство. При 
несъответствие между декларацията на физическото 
лице или фирмата и информацията, която имат общините, 
подателят й ще бъде поканен да изясни разминаването. 
Ако се окаже, че документацията е сгрешена, 
собственикът ще попълва нова и ще трябва да си плати 
данъците. Ако откаже да коригира данните, пак ще трябва 
да плати.

лицата, които биват облагани с патентен данък, но 
извършват с личен труд до три патентни дейности през 
цялата година, ще дължат само данъка с най-висок размер 
от тези дейности. С това ново предложение се променя 
досегашното облекчение за заплащане на 50 на сто 
от размера на данъка при извършване на две патентни 
дейности от един човек.

Собствениците на имоти в 14 квартала в София догодина 
може да плащат по-висок данък сгради и такса смет, 

ако бъде одобрено предложеното от заместник-кмета 
по финансите Минко Герджиков ново зониране на града. 

То ще увеличи данъчните оценки в квартали като Бояна, 
Драгалевци, “Зона Б-5”, “Малинова долина”, “Крива река” и 
района около Централна гара. На практика данъците за 

голяма част от столичани ще се увеличат с 18 до 50% 
само с промяната на зонирането. Мотивите на общината 

са, че данъчната оценка на скъпи имоти в кварталите в 
полите на Витоша са колкото на панелни апартаменти 

в “Люлин”. Според сметките на Герджиков заради 
увеличението допълнителните приходи в бюджета ще са 

около 10 млн. лева.


