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Нов американски стартъп се надява да печели пари 
от геймърите, които са склонни да платят, за да играят 
онлайн игри с момичета. GameCrush е първият социален 
сайт за възрастни геймъри, който ще предоставя 
като услуга жени, които да се включват в игрите на 
своите абонати. На всяка дама ще бъде плащано, за да 
играе онлайн игри с други играчи. Всеки геймър ще има 
собствен профил със снимки и информация и ще може да 
си избира с кой да играе. 

В момента има над 1200 регистрирани профила на 
жени. Ще се плаща на време - за 10 минутни битки между 
играчите. След приключване на игрите всеки може да 
даде рейтинг за възможностите на своя противник. 
Всеки ще може да блокира потребителите, с които не 
желае да играе или комуникира.

Услугата поддържа Xbox 360 и няколко обикновени 
игри намиращи се на GameCrush сайта. Планирано е 
добавянето на поддръжка за PlayStation 3, Wii и World of 
Warcraft.

Регистрацията за услугата е безплатна, но за да 
ползвате партньори, трябва да закупите кредит от 
сайта.

GameCrush - 
играйте с момичета
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удължават срока на стажантската програма EMpoWEr
В резултат на големия интерес от страна на студентите към Националната 
стажантска програма EMPOWER за млади лидери, срокът за приемане на 
документи беше удължен. След промяната, документите на кандидат-
стажантите, с които те могат да получат стаж във водеща компания или 
организация в България, ще се приемат до края на месец април (30.04.2010).
Национална стажантска програма Empower за млади лидери се осъществява 
от Фондация Empower United с финансовата подкрепа на Фондация 
“Америка за България” и в партньорство с ДжобТайгър ООД и Американския 
Университет в България (AUBG).  

Още на www.newbusiness.bg

облекчения за бизнеса при кандидатстване за клас инвеститор 
При искане за издаване на сертификат за клас инвестиция бизнесът ще 
бъде освободен от ангажимента да събира множество документи от 
различни държавни органи. Вместо него това ще прави администрацията по 
служебен път. Това е една от общо 136-те мерки за облекчаване на бизнеса, 
които бяха одобрени от правителството на последното му заседание. Чрез 
изпълнението на тези мерки трябва да бъде постигната националната 
цел за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 
година.

Още на www.newbusiness.bg

сибанк помага на предприемачите с идеи и финансиране 
Трябва ли малкият и среденият бизнес в България да чакат по-добри 
времена за развитие или сега е моментът да се възползват от различните 
механизми за финансиране на инвестиционни проекти? Отговорът на този и 
други въпроси може да откриете на специализирания сайт Бизнес Прогноза. 
Въпреки че е създаден да представя евро кредитните линии на СИБАНК, 
предприемачите могат да се запознаят с основни компоненти по редица 
европейски оперативни програми.

Още на www.newbusiness.bg

масови уволнения в нап 
Двадесет и пет инспектори от НАП са уволнени заради корупция и съучастие 
в схеми за източване на ДДС през последната година, обяви изпълнителният 
директор на НАП Красимир Стефанов. По думите му в момента текат още 
няколко разследвания и служителите, които са виновни, не само ще бъдат 
уволнени от НАП, но случаите ще бъдат предадени на правоохранителните 
органи за търсене на наказателна отговорност.

Още на www.newbusiness.bg

НОВИНИ

http://www.empower.bg/?ln=2
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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http://newbusiness.bg/news/view/918/udaylzhavat-kandidatstvaneto-za-stazhantskata-programa-empower
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http://newbusiness.bg/news/view/920/masovi-uvolneniya-v-nap-
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конкурс за разработчици от Nokia 
Nokia стартира конкурса Nokia Call4Mobile Application за най-добро Nokia 
приложение, в който могат да се включат всички желаещи български 
разработчици. Условието е да имат опит в сферата на Symbian, Maemo, Web 
Runtime и Toolkit Applications Qt. Най-добрият млад дивелъпър под 25 години и 
най-доброто междуплатформено приложение ще получат специална награда. 
Наградният фонд на конкурса е €7000

 Още на www.newbusiness.bg

практически опит от топ мениджъри в българия
Добрите идеи, успешната комуникация между големите и малките компании, 
и не на последно място предприемаческият дух, са основна предпоставка за 
успешно развитие на бизнеса по време на нестабилни икономически условия. 
Така смятат лекторите на форума “За Вашия успех“. На 28 и 29 април 2010 г. 
столичният хотел Кемпински Зографски ще стане домакин на мащабно, като 
цели и идея, бизнес събитие - Първи Форум за добри практики от бизнеса на 
водещите български компании – “За Вашия успех – практически опит от ТОП 
мениджъри в България”, организирано от Списание ENTERPRISE. 

Още на www.newbusiness.bg

данъчните продават мандра 
Столичната НАП продава чрез търг с тайно наддаване недвижими имоти, 
автомобили и оборудване на длъжници. Само за текущия месец са обявени 
18 търга, които ще бъдат проведени до 30 април 2010 г. Собствениците на 
продаваните активи са натрупали задължения към хазната в размер на 2.2 
млн. лева. Обект на продажбите са мандра и прилежащата към нея земя в с. 
Катунци,  поземлени имоти в с. Гайтанево, кухня – ресторант в с. Реброво, 
гостилница в гр. Земен, леки, товарни и специализирани автомобили, дървен 
материал, машини, съоръжения, оборудване и др. Вече са налице и първите 
потенциални купувачи, подали оферти за обявените търгове.

Още на www.newbusiness.bg

sap българия с Erp решение за малкия и среден бизнес
SAP Baseline пакетът се състои от различни предварително дефинирани 
сценарии, които покриват всички ключови бизнес процеси - счетоводство, 
контролинг, продажби и дистрибуция, производствено планиране и контрол, 
управление на материалите, логистика и обслужване. В обхвата на 
решението са заложени и 100 основни вида ERP отчети, изработени на 
базата на най-добрите практики в SAP. 

Още на www.newbusiness.bg
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Серията мастиленоструйни 
принтери НР OfficeJet е създадена, 
за да направи цветния печат 
изгоден дори и за най-малките 
фирми. HP OfficeJet 4500 е най-
достъпното многофункционално 
устройство на НР, предназначено 
за дребния и малък бизнес. С цена 
започваща от 219 лв. за базовия модел, то е едно от най-
добрите предложения от типа „всичко в едно” на пазара.

Употребата му е икономически изгодна и в дългосрочен 
план. Устройството предлага най-ниската цена на страница 
в сравнение с останалите многофункционални устройства от 
този клас*. Ако използвате трицветна мастилница и черна 
XL мастилница с голям капацитет, една цветна страница 
от теста ISO/IEC 24712 ще ви струва само 15 стотинки.

HP OfficeJet 4500 All-In-One е идеален за поддържане на 
малък или домашен офис с принтер, скенер, факс и копирна 
машина. Моделът се предлага със 20-странично автоматично 
устройство за подаване на листовете при сканиране (ADF), 
мрежа, USB връзка и безжична свързаност за модела  с Wi-
Fi. Двуредовият LCD дисплей прави лесно настройването 
и работата с устройството. HP OfficeJet 4500 предлага и 
флаш анимации, които ще ви помогнат с инсталационния 
процес и извършването на по-честите задачи.

Информация за цените и местата на продажба на 
устройството можете да намерите като кликнете тук.

За повече информация: hp.com/bg

* Цената за отпечатване на страница с OfficeJet е изчислена при използване 
на  черна мастилница с голям обем (901 XL) и трицветна мастилница (901), 
при непрекъснат печат по методологията на стандарт ISO/IEC 24711 с 
тестови страници по стандарт ISO/IEC 24712; за повече информация: 
www.hp.com/pageyield/. Цената на страница е калкулирана на база НР 
препоръчителни търговски цени и на публикуваната от НР информация за 
раход на мастило. Действителните цени могат да се различават.

Цветен печат на достъпна Цена

http://newbusiness.bg/news/view/937/konkurs-za-razrabotchitsi-ot-nokia
http://newbusiness.bg/news/view/916/prakticheski-opit-ot-top-menidzhayri-v-baylgariya
http://newbusiness.bg/news/view/958/-danaychnite-prodavat-mandra
http://newbusiness.bg/news/view/934/sap-baylgariya-s-erp-reshenie-za-malkiya-i-sreden-biznes-
http://h20465.www2.hp.com/GPL/search.aspx?language_code=bg&country_code=BG&jumpid=ex_r1223_bg/bg/hho/ipg/mybusiness-ot-li-aw-newbusinesspartner/chev/20100407
http://welcome.hp.com/country/bg/bg/cs/home.html
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 20 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.

 10 ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗСВОТС

Внасяне от работодателя или възложителя на • 
авансовия данък, удържан през месец април за доходи 
от трудови правоотношения и доходи от друга 
стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху • 
хазартната дейност от лотарии, томболи и числови 
лотарийни игри Бинго и Кено.
Подаване на Интрастат-декларации пристигания/• 
изпращания по ЗСВОТС за месец април 2010 г.

 14 ЗДДС

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с • 
отчетни регистри и магнитен носител и внасяне 
на дължимия ДДС за данъчния период - месец април. 
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, • 
което е извършило вътреобщностни доставки или 
доставки като посредник в тристранна операция 
за данъчния период - месец април.

 15 ЗКПО, Наредба №Н-18

Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък • 
по Закона за корпоративното подоходно облагане.
Внасяне на данъка върху приходите за месец април от • 
бюджетните предприятия.
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец април: • 
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 април.
Подаване на данни на технически носител от производител/ • 
вносител на фискални устройства за разчетени фискални 
памети през месец април.
Подаване на данни на технически носител от сервизна • 
фирма на фискални устройства за издадените свидетелства 
за регистрация на такива устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за получени 
уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на 
регистрационните документи през месец април

 31 ЗКПО, ЗДДФЛ

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО• 

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец април. • 
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 април са направени само частични плащания.
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Данъчните вече ще се консултират с финансовия министър, с 
шефовете на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната 
здравно-осигурителна каса (НЗОК) преди да издават указания, тълкуващи 
нормативите. Парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие на 22 
април на първо четене проект за изменение и допълнение на Закона за НАП, 
съгласно който изпълнителният директор на приходната администрация 
задължително трябва да съгласува издаваните от него указания с 
финансовото министерство, а в случаите когато става дума за осигурителни 
вноски и с НОИ и НЗОК.

“Направеното в проекта предложение за изменение и допълнение на 
Закона за Националната агенция за приходите цели осигуряване на повече 
гаранции за избягване на едностранчивост и некоректност при издаването на 
задължителните указания на НАП относно единното прилагане на данъчното 
и осигурителното законодателство”, пише в мотивите на законопроекта. 
Според вносителите, по този начин се осигурява в по-голяма степен 
възможността за недопускане на грешни преценки и несправедливи практики.

От НОИ подкрепиха предложенията на кабинета. “Все пак става дума за 
случаите, в които се събират и вноски от Осигурителния институт, което 
касае правата на осигурените лица. Необходимо е да се премине към тази 
съгласувателна процедура, защото всички ние можем да бъдем сменени в 
даден момент, но законите остават. По този начин ще подобрим правната 
технология”, коментира управителят на НОИ Христина Митрева.

Традиционно, опозицията обаче не беше “очарована”. “Наистина ли мислите, 
че министърът няма механизъм, с който да контролира издаваните указания. 
Нека не се правим на толкова наивни. Има си добра и работеща данъчна 
администрация и законно разписани процедури, с които да се контролира. 
Дайте тогава и КАТ да си съгласуват указанията с Цветан Цветанов. По 
този начин ще блокираме администрацията! Министърът и сега може да 
осъществява такъв контрол, нищо не му пречи. В момента се опитваме 
да направим от един прецедент изцяло нов закон”, заяви депутатът от 
БСП и бивш шеф на комисията по бюджет и финанси Румен Овчаров. Екс 
финансовият министър Пламен Орешарски също не подкрепи законопроекта. 
Според него подобна практика не е добра, защото противоречи напълно с 
логиката, по която е създадена приходната администрация. “НАП е независим 

орган, който не би трябвало 
да се влияе от политически 
настроения. Трябва ли 
събирането на данъците да 
зависи толкова от политическа 
фигура, каквато е финансовия 
министър”, посочи Орешарски.

Председателя на комисията 
Менда Стоянова обясни, че 
идеята на предлаганите 
текстове е правомощията на шефа на НАП да останат същите, но да издава 
своите указания, след получаване на становища от министъра на финансите 
и министъра на труда и социалната политика. От БСП обаче видяха и правен 
проблем. Според Мая Манолова указанията не подлежат на съдебен контрол. 
“Потърпевшите могат да си търсят правата по съдебен път само ако са 
обложени неправилно”, обясни Манолова.

Впрочем казусът около закона за НАП и това кой и как да тълкува 
данъчните нормативи се оказа доста сериозен. Неотдавна приходната 
администрация сериозно притесни цялото блогърско общество с едно от 
своите указания, според които те задължително трябва да се осигуряват. 
В предишния брой писахме също за още един стар проблем. При положение, 
че всички доходи от “Гугъл” бъдат декларирани, все още не е ясно как 
седи въпроса с осигуровките и дали даден блогър например се занимава 
професионално с някакъв сайт или това се води за хоби. Ако дейността 
е професионална, то ще трябва да се плащат и осигуровки и в повечето 
случаи - да се регистрира фирма, било то и едноличен търговец. В случай пък, 
че поддържането на даден сайт е просто хоби, няма нормативно признати 
разходи. Според счетоводните канони блогът например се смята за творчески 
сайт и има 40% нормативно признати разходи. Очевидно обаче, за да се 
разсеят всякакви съмнения около тази тема, на данъчните ще им се наложи да 
издадат някое и друго указание (колкото и да не им се иска и колкото и да са 
скептично настроени към фрийлансърското общество). Само че този път ще 
питат Симеон Дянков, НОИ и НЗОК как да бъде приложено законодателството, 
защото не им е за първи път на родните данъчни да всяват паника... 

 31 ЗКПО, ЗДДФЛ

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО• 

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец април. • 
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 април са направени само частични плащания.

Дара Христова,
dara@newbusiness.bg
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възстановяването в еврозоната 
започва в края на 2010

Въпреки че най-големите страни членки 
на Еврозоната обявиха известен ръст след 
рецесията, краткосрочната прогноза за зоната 
остава нестабилна. Очакваният ръст на Брутния 
вътрешен продукт за 2010 г. е само 1% , а за 2011 
– едва 1.6%. Това се казва в най-новата прогноза 
на Ernst & Young за страните от Еврозоната.(Eu-
rozone Forecast). Безработицата ще продължи да 
расте до първата половина на 2011 г. Прогнозата 
е, че 17 млн. души в страните от Еврозоната ще 
загубят работата си.

Анализът се базира на модела, по който прави 
прогнозите си Европейската централна 
банка и на 

уникално проучване 

на макроикономическите показатели на 16 
страни в Еврозоната.

Марк Оти, регионален управляващ 
партньор на Ernst & Young за Европа, 
Близкия Изток, Индия и Африка, обяснява: 
“Несигурността през последните три 
години направи изключително необходими 
задълбочените и навременни прогнози. 
Ernst & Young работи над 20 години с 
водещите икономически анализатори във 
Великобритания. С Eurozone Forecast, ние 
разширяваме партньорството си с водещите 

анализатори в цялата Еврозона.”   
Мери Дайрън, старши икономически наблюдател 

в Ernst & Young Eurozone Forecast , казва: 
“Еврозоната върви към излизане от рецесията, но 
все още възстановяването е твърде мъчително 
и икономиката е изправена пред значителни 
трудности, причинени, например от финансовия 
колапс в Гърция. Има и някои положителни примери. 
Ние, обаче, не очакваме пълно възстановяване на 
икономиката в Еврозоната преди средата на 2012 г., 
5 години след начало на световната криза.”

Слаб ръст до 2012

Прогнозата на Ernst & Young сочи, че ръстът 
на Брутния вътрешен продукт на европейския 
континент ще продължи да бъде слаб до 2012 
г. Резултатите от първото тримесечие в 
Еврозоната доказват, че обявеното в средата 
на миналата година възстановяване се забавя 
в по-големите държави. Дайрън обяснява  
отслабването на икономиката през първото 
тримесечие с премахването на британската 
схема за стимулиране на покупка на нови коли 
и предаването на тези над 10 г. за скрап и с 
изключително лошото време в цяла Европа в 
началото на годината. “През 2010 очаквам да 
се възстанови международната търговия под 
влияние на САЩ и Азия. Този процес е подкрепен 

НИВОТО НА ЗАЕТОСТТА ЩЕ СЕ ПОВИшИ И БВП ЩЕ ДОСТИГНЕ СТОйНОСТИТЕ ОТ ПРЕДИ
КРИЗАТА В СРЕДАТА НА 2012, СОЧИ ПРОУЧВАНЕ НА ERNST&YOUNG

Ernst & Young е световен лидер в сферата на 
одита, данъчните и финансовите консултации 
и сделки. 144 000 служители на Ernst & Young по 
целия свят са обединени от споделени ценности и 
безкомпромисна отдаденост на качеството. Това, 
което ни отличава, е начинът, по който помагаме 
на служителите си, на клиентите и на по-широки 
общности да достигнат своя потенциал.

Ernst & Young е част от глобалната 
организация на компании – членове  на Ernst & 
Young Global Ltd., всяка от които е самостоятелно 
правно дружество. „Ernst & Young Global Ltd. 
e дружество с ограничена отговорност 
регистрирана във Великобритания, която не 
предоставя услуги на клиенти.
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от подобряване на местното търсене, довело до лек ръст в Еврозоната.”

Две скорости в Еврозоната по оста север - юг

Възстановяването не е процес с еднаква сила и скорост.  Последните 
събития хвърлят светлина върху проблемите, с които се сблъскват 
страните със слаби фискални 
позиции – не само Гърция, 
но също така Португалия, 
Испания, Ирландия и не на 
последно място Италия. В 
резултат се появяват две зони, 
разделени по оста север-юг.

Дайрън обяснява, “Германия, 
Франция и Бенелюкс са 
икономики, които печелят 
в момента, докато ръстът 
в средиземноморските 
страни-членки на Еврозоната 
и Ирландия ще трябва да 
направят сериозни усилия, 
за да намалят бюджетния си 
дефицит. Ръстът на средиземноморските страни и Ирландия няма да е 
над 0.6% в периода 2010-11.За сравнение в Германия, Франция и Бенелюкс 
се очаква ръст от 1.8%.”

Пет години преди кризата Гърция, Ирландия, Португалия и Испания 
отчитаха среден ръст от 3.5% годишно, докато техните северни съседи 
можеха да се похвалят с по-малко от 2% годишно увеличение на БВП. Тъй 
като южните страни демонстрират по-малки приходи, очакванията са, 
че конвергенцията в Еврозоната ще се забави през следващите няколко 
години.

На хоризонта: ръст на безработицата

Дори най-силните икономики в Еврозоната като Франция и Германия 
ще бъдат засегнати от повишаване на безработицата. Не се предвижда 
ескалиращо увеличение, но икономиките трябва да възстановят 
продуктивността до нивата от преди кризата, за да започнат 
компаниите да назначават нови служители. 

Отти обяснява, “Доверието сред европейските бизнес лидери остава 
ниско, което рефлектира в намаляване на инвестициите и назначенията.”

Ernst & Young  прогнозира увеличение на безработицата. В момента 

около 16 млн. души в Еврозоната са регистрирани като безработни. 
Очаква се през 2011 броят на хората, загубили работата си да достигне 
17млн.

Дайрън допълва: “Докато спадът в Брутния вътрешен продукт в 
Еврозоната през 2009 г. 4%, броят на работещите е спаднал с по-малко 
от 2%. Правителствените схеми и защитното трудово законодателство 

помагат за ограничаване на съкращенията. Но, ако европейските 
компании искат да бъдат по-конкурентноспособни, оптимизирането 
на нивото на заетост е мярка, която трябва да се предприеме. Ние 
смятаме, че точно това ще става през следващите 2 години.”

Фискалните икономии ще доведат до ръст

Кризисната ситуация в Гърция показа на цялата Еврозона, че 
е нужно затягане на фискалната дисциплина и това трябва да се 
случи по-бързо отколкото е ставало преди. Прогнозата се основава 
на допускане, че бюджетният дефицит в зоната ще бъде свит от 
около 7% от БВП през 2010 до под 3% през 2014. Това ще доведе 

до възстановяване в 
средносрочен план.

И тъй като 
правителствата на 
страните от Еврозоната 
и Европейската 
централна банка са 
изправени пред сериозни 
предизвикателства, 
прогнозата 
предлага фокусът в 
краткосрочната политика 
да бъде върху ръста 
на БВП и заетостта.  
Вероятно ЕЦБ ще отложи 
всякакви повишения на 
лихвите през 2011 поне 

докато се вижда, че банките нямат голям апетит да раздават лесно 
кредити в близко бъдеще.

Дайрън допълва, “През следващите няколко месеца в Еврозоната ще се 
наблюдават много завои и различни турболенции. И ако се стигне до ръст 
на лихвите, увеличенията няма да са значителни, тъй като ЕЦБ трябва да 
включи в сметката и различните правителствени пакети за оздравяване и 
стимулиране на икономиките и да ограничава подобни мерки.”
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Задълбочаване на кризата – малко вероятно, 
ръстът - недостатъчен

“Възможността за задълбочаване на кризата в Еврозоната през 
втората половина на годината е само 20%. Има опасност страховете на 
финансовите пазари по отношение стабилността на публичните финанси в 
Европа да доведат до задълбочаване в спада на доверието. Европа остава 
чувствителна към всяко забавяне на възстановяването на световната 
икономика”, завършва Дайрън.

Много по-вероятно е да продължи възстановяването и през 2012 г. 
основната част от страните в Еврозоната да отчетат резултати, 
подобни на тези от периода преди кризата. Ясно е, обаче, че Еврозоната ще 
изостане от други региони по света по отношение на икономическото си 
развитие.

Оти добавя:, “Финансовата криза и рецесията в западните страни 
само подчертават притока на капитал и богатство от развитите 
към развиващите се пазари. Да се достигне 2% ръст на икономиката в 
Еврозоната през 2012 г.  ще е истинско постижение в сравнение със спада, 
отчетен през 2009 г. Това, обаче, е твърде незначителен напредък, ако се 
сравни с прогнозирания 3% ръст на американската икономика и очаквания 
5-6 % ръст в икономиките в Азия. В дългосрочен аспект европейските 
правителства и хората, които чертаят политиките, трябва да се 
съсредоточат най-вече в свиването на тази разлика.” /Nb/

Оптимизмът сред бизнеса нараства по отношение на 
бъдещи сливания и придобивания. 57% от компаниите твърдят, 
че е възможно или много вероятно да придобият друг бизнес 
през следващите 12 месеца. Това е почти двойно в сравнение с 
едва 33% отговорили положително преди шест месеца. Това са 
данните от проучване сред над 800 бизнес лидери, направено 
от Ernst & Young. 47% от участниците очакват да пристъпят 

към действие през следващите шест месеца. Миналия ноември 
едва 25% споделиха подобни намерения.

Второто издание на барометър Capital confidence, 
проведено в края на март, отбелязва, че 76% от компаниите 

са съсредоточили усилията си върху генериране на растеж на 
бизнеса си. Преди 6 месеца 56% мислеха за това. Доверието 
в кредитните институции също се възвръща - 62% очакват 
финансиране за големи проекти и сделки през следващите 12 
месеца.

Пип Макрости от консултантския отдел по сделки в Ernst & 
Young споделя: „Наблюдаваме компании с повишена ликвидност, 

пазарът на сливания и придобивания 
тръгва нагоре догодина
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които са по-склонни да придобиват бизнеси, да сключват 
сделки, които са били отлагани. Проучването показва, че 
сега съществуват повече потенциални купувачи отколкото 
продавачи. Това дава основание да се смята, че ще нараснат 
‘неприятелските’ подходи.”

 Връщане на доверието в икономическата 
стабилност

 
Доверието в икономическата стабилност като цяло, 

се възвръща. 40% от запитаните очакват рецесията да 
приключи през следващите 12 месеца. През ноември 
така смятаха 30% от участниците в проучването. 
64% от отговорилите са по-оптимистично 
настроени за бъдещето на 
своите национални 
икономики, а 69% - за 
перспективите пред 
техните компании. Най-
позитивно са настроени 
бизнес лидерите в 
Австралия (93%), 
Индия (91%), Бразилия 
(83%) и Китай (80%). 
Бизнесмените от някои от развитите западни 
икономики са по-малко оптимистични – Франция (44%), САЩ 
(56%) и Англия (57%). Други 61% от участниците в анкетата 
заявяват, че очакват кризата да приключи в техния сектор до 
12 месеца, а 49 % -  до 6 месеца.

Представителите на автомобилния бранш са най-
оптимистично настроени, че в сектора предстои растеж. 
81% от участниците в проучването смятат така. За разлика 
от тях само 59% от бизнес лидерите в енергийния сектор 
се надяват той да отбележи растеж. Въпреки това, именно 
фирмите от енергийния и фармацевтичния сектори са най-
ориентирани към сливания и придобивания в близко бъдеще. 

69% от петролните и газовите компании заявяват стремеж 
да продават бизнеси или да излизат от инвестиции през 
следващите 6 месеца. 

 

Купувачите търсят бъдещ потенциал, а не 
минали постижения

 
Световната рецесия оказа значително влияние върху 

динамиката на сделките. В резултат, потенциалните 
купувачи следят изкъсо 
възможностите 
за растеж – като 
растежа на приходите, 

бъдещия пазарен дял и 
новите потенциални пазари, 

а не се съсредоточават върху исторически 
данни за компаниите.

Интеграцията след сделката е от 
решаващо значение. 77% от лидерите 
смятат откриване на синергия и реализация 
на транзакцията за висок приоритет. Това 

донякъде може би се дължи 
на признаване на грешки 

в миналото. Почти 
една трета (32%) от 
запитаните определят 
последната си 

завършена транзакция като неотговаряща на очакванията или 
смятат, че не са проследили в детайли резултата от нея.

„Сделката и целият процес еволюира”, споделя Макрости. 
„Повече време и внимание се отдава на потенциалните 
сливания, както и на оценката на бъдещ пазарен потенциал. 
Процесът по интеграция се нуждае от дисциплина и по-добра 
прозрачност от страна на продавача . Това е от особено 
значение за бъдещите печалби вследствие на придобиването 
на бизнес. Наблюдаваме как инвеститорите все повече 



10 1110 11

А
Н

А
Л

И
з

мерките на борисов 
удариха на камък

Оказа се, че 
спасителните 
антикризисни мерки 
на кабинета няма 
да могат да влязат 
в сила толкова 
бързо, колкото на 
премиера му се иска. 
Депутатите от 
парламентарната 
Комисия по бюджет 
и финанси отложиха 
гласуването на първо 
четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица с мотива, 
че им трябва повече информация.

В предлагания от Министерски съвет текст, се предвижда 
въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични 
и предметни печалби, получени от участие в хазартни 
игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други 
игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. 
Окончателният данък се удържа от организатора на играта, 
състезанието или конкурса, когато организаторът е местно 
лице, или от физическите лица - получатели на доходите от 
парични печалби, когато е чуждестранно лице или когато 
печалбата е предметна.

Дара Христова,
dara@newbusiness.bg

Бойко Борисов

се съсредоточават върху стойността, която искат да 
постигнат след сделката.”

 

Предизвикателствата предстоят
 
На фона на увеличения оптимизъм се наблюдават 

значителни предизвикателства, с които бизнесът ще трябва 
да се справи. Например, 58% от компаниите се нуждаят 
от рефинансиращи заеми или друг дълг през следващите 4 
години.Това означава, че достъпът до капиталови пазари 
остава решаващо условие за постигане на резултати.

Макрости допълва: „Добрата форма на оперативната 
дейност и качественото управление на оборотния 
капитал стават напълно задължителни. Дори и нуждата 
от оперативно реструктуриране да се е понижила, все 
още над една трета от компаниите (35%) се нуждаят от 
реструктуриране на своята основна дейност.”

Въпреки всичко, от резултатите е ясно, че повечето 
компании са научили ценни уроци по време на рецесията. 86% 
от отговорилите са преразгледали и подобрили процесите, 
свързани с оборотния капитал. 54% от тези подобрения са 
били тактически и краткосрочни, т.е. текущата дисциплина 
си остава нужна.

Като цяло, проучването показва, 
че компаниите, които са взели мерки 
навреме и продължават своевременно 
да се адаптират към новата динамика, 
изпреварват конкуренцията си и са 
поставили основите за изкачване 

на лидерски позиции на пазара. 
„Начинът, по който компаниите 

управляват капитала 
си днес, ще определи 
конкурентоспособността 
им утре.”, заключва 
Макрости.
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По думите на изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите (НАП) Красимир Стефанов ефектът 
от тази мярка ще бъде около 40 млн. лева. Той заяви пред 
депутатите, че около 148 млн. лв. са очакваните постъпления 
от данъка върху хазарта за тази година, а около 1.5 млрд. лв. 
са изплатените печалби. Стефанов обаче не можа да даде 
информация за стойността на

изплатените предметни награди.

“За 2009-а изплатените от Спортния 
тотализатор печалби са 55 млн. лв.”, уточни 
още шефът на НАП. В кулоарите на парламента 
той сподели пред журналисти, че е поискал от 
Асоциацията на търговските банки в България 
информация за размера на изплатените 
печалби от залагания в ИНТЕРНЕТ, тъй като 
плащанията стават главно по банков път.

От финансовото министерство поясниха, 
че облагането с данъка ще бъде при източника. 
Казано по друг начин това означава, че няма да 
окаже влияние върху оборотите или проходите 
на организаторите, а върху размера на 
изплатените печалби на физическите лица.

“Нека ставката да бъде двойна!

Трябва никога да не си влизал в казино, за да си мислиш, че 
можеш да определиш точно какъв е размерът на печалбата. 
Тегленията са всяка минута, няма как за 5-6 часа например 
да бъде определена конкретната печалба за даден човек”, 
контрира депутатът от ДПС йордан Цонев.

От внесения законопроект не става ясно и как точно ще се 
облагат предметните награди и как например ще се процедира 
в случаите когато някой не може да плати въпросния налог. 
Вероятно това би отказало много хора да  се откажат от 

игрите на щастието, защото едва ли ще искаш да платиш  
50-60 хил. лв. данък на автомобил или пък за някой апартамент. 
“Може спечелената придобивка да се посочва като доход в 
годишната данъчна декларация и да бъде обложена по този 
начин”, коментира пред журналисти бившият финансов 
министър Пламен Орешарски.  

Въпреки, че приеха на първо четене предлаганите от 
кабинета изменения в Закона за местните данъци и такси 
и там не се мина без препирни. Оказа се, че в представения 

текст има сериозни неточности, които ще създадат 
доста работа на вносителите и работните 
групи между двете четения. Да не говорим, че 
противоречи с решението на Конституционния 
съд относно промените по данъчните закони по 
средата на годината. Правителството предлага

двойно увеличаване на данъка върху 
жилищните имоти

с данъчна оценка над 300 хил. лв. и на данъка върху 
леките автомобили със застрахователна стойност 
над 70 хил. лв., както и тройно увеличение на данъка 
върху ветроходните и моторни яхти, самолетите и 
вертолетите, когато не се използват за стопански 
цели. Предложените мерки целят повишаване на 
приходите в общинските бюджети. Само дето 
тази мярка поражда сериозна несправедливост 

на база застраховани и незастраховани, защото например 
автокакското не е задължително. Освен това не е 
задължително и да застраховаш колата си на действителната 
и цена... От ДСБ се обявиха против текста. “Не виждам какво 
пречи на собствениците на скъпи яхти да ги пререгистрират 
в други държави, където им е по-изгодно, като по този начин 
избегнат данъка”, коментира Асен Агов.

Тепърва предстои да видим какво ще им хрумне на 
депутатите и как ще го отнесе бизнесът... /Nb/

Красимир Стефанов, 
директор на Националната 
агенция по приходите.
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Наред с това, другите две важни задачи са да се 
популяризира предприемачеството, така че повече хора и 
особено по-младите да обмислят сериозно възможността 

да направят бизнес кариера 

както и да се отдаде признание на предприемачите 
за приноса им към благосъстоянието, работните 
места, иновациите и 
конкурентоспособността на 
Европа.

Европейската Седмица на 
МСП 2010 е паневропейска 
кампания, която се 
провежда в 37 участващи 
страни, но е напълно 
децентрализирана, така 
че проявите и дейностите 

да бъдат възможно най-
близо до утвърдените и 
потенциални предприемачи. 
Проявите ще бъдат 
организирани на национално, 
регионално или местно ниво 
от бизнес организации, 

организации за подкрепа на бизнеса, както и от национални, 
регионални и местни органи в страните-участнички. 
В същото време тези мероприятия трябва да дадат 
възможност на съществуващи МСП да споделят своя опит и 
да развият още повече своя бизнес.

Основана през 2009 г., Европейската седмица на МСП 
се координира от Генералната дирекция “Предприятия и 
промишленост” на Европейската комисия, като една от 
мерките, прилагащи първия принцип на Законодателния акт 

за малкия бизнес в Европа 
(SBA), който гласи, че “ЕС и 
държавите-членки трябва 
да създадат среда, в която 
предприемачите и семейните 
фирми се развиват успешно, а 

предприемачеството 
се възнаграждава.

в очакване на европейската седмица на 
предприемачите 
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Пореден шанс за малкия бизнес да изпъкне на европейската сцена, 
дава тазгодишното издание на Европейската седмица на Малките и 
средни предприятия (МСП).

Събитието ще се състои от 25 май до 1 юни и има за цел да 
предостави информация за подкрепата, която Европейския съюз и 
институциите на национално, регионално и местно ниво предлагат за 
микро, малки и средни предприятия.
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Настоящи и потенциални предприемачи, младежи, бизнес 
организации, обществени организации, образователни 
институции и т.н.: всеки може да участва в Европейската 
седмица на МСП. Вариантите за включване в инициативата са 
два. Първият е организиране на проява.

Ролята на организаторите на прояви е да стартират 
мероприятия и дейности, популяризиращи предприемачеството, 
да вдъхновят обещаващите и да насърчат настоящите 
бизнесмени, както и да информират МСП за помощта, която 
им се предлага на европейско, национално, регионално и местно 
ниво, чрез която могат да достигнат своя пълен потенциал.

Проявите се организират под формата на конференции, 
конкурси, изложби, “дни на отворените 
врати” в предприятията или други 
способи за привличане на аудитория, 
която иска да научи повече за света на 
микро, малките и средни предприятия.

По време на Европейската 
седмица на МСП могат да се 
разглеждат богата гама от теми. 
В зависимост от това дали имате 
опит в “стартиране на бизнес”, 
“корпоративна социална отговорност”, 
“данъчни и правни въпроси”, или желаете да 
популяризирате “предприемачеството сред 
жените”, “социалната икономика” или някоя друга 
важна сфера в управлението на малки и средни 
предприятия, Европейската седмица на МСП 
2010 предоставя идеална възможност 

да споделите своя опит в упражняването на 
бизнеса.

Другият вариант е да присъствате на конкретна проява. 
Най-често интерес към това имат предприемачите, 
които искат да разширят своя бизнес или да го направят 

международен.
Всеки желаещ получава възможност да посети 

многобройните изложения, конференции или семинари, 
където ще получи информация за наличните европейски, 
национални и регионални програми за подкрепа на МСП или 
пък ще научи как други предприемачи са се справили с подобно 
предизвикателство. Някоя от програмите може да се окаже 
точно това, което търсите... или привлекателна възможност за 
сътрудничество, която ще разшири контактите ви...

Всяка проява ще се фокусира върху конкретна тема, например 
административно бреме, фалит и ново начало, 

бизнес стратегия, 

подкрепа за бизнеса, корпоративна 
социална отговорност, образование 
в областта на предприемачеството, 
околна среда/енергийна ефективност, 
предприемачество при жените, финанси, 
растеж, иновации, интернационализиране 
на бизнеса, социално предприемачество, 
стартиране на бизнес, договоаряне на 

подизпълнение, данъчни и правни въпроси, или 
прехвърляне на бизнес ...

За да участвате в проява, е необходимо да 
изберете тази, която ви интересува и се свържете с 
нейния организатор, контактът с който е посочен в 
описанието на проявата.

Срокове, в които организаторите на прояви трябва 
да регистрират проява са един  календарен месец преди 
провеждането им (за да се избегнат закъснения в публикуването 
на прояви, регистрирани в последната минута) и не по-късно от 
24 май (за прояви, планирани за юни).

Не изпускайте един добър шанс за бизнеса си! Повече 
информация можете да получите на http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/entrepreneurship/sme-week/index_bg.htm /Nb/

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/index_bg.htm
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млади таланти ще представят 
българия в брюксел

Поредицата от добри  инициативи на “Джуниър Ачийвмънт  
България”, предназначени да развият  предприемаческите 
умения още от ученическата скамейка, продължава. След 
“Мениджър за един ден”, сега организацията, съвместно с 
“Хюлет-Пакард България”, проведе състезанието 

“Отговорен бизнес и иновации”.   

Миналата събота (17 април) близо 120 ученика от 20 
училища в страната разискваха казус, свързан с темата за 
отговорен бизнес в рамките  на състезанието “Отговорен 
бизнес и иновации”. Надпреварата, която се проведе в Англо-
американско училище София, дава възможност на най-добрия 
отбор да представи България на Иновационен лагер, който ще 
се проведе в края на месец май в Брюксел.

Състезанието е предназначено  за тийнейджъри от 15 до 
18 г. и има за цел да насърчи младите хора да мислят активно 
по проблеми, свързани с иновациите и развиването на бизнес 
в полза на обществото. Програмата ги насърчава да работят 
по практически задачи, да мислят по нестандартен начин и да 
развият уменията си за работа в екип.

Предизвикателството към учениците  бе зададено от 
екипа на “Хюлет-Пакард България”. Състезателите трябваше 
да предложат 

оригинална идея за благотворителна кауза, 

която компанията да осъществи в полза на обществото. В 
рамките на шест часа участниците трябваше да развият 
своите идеи в различни активности, без да надвишават 
зададения им бюджет. За да реализират намеренията си те 
бяха разделени произволно на 22 отбора, разполагаха с достъп 
до интернет, имаха на разположение и съветите на бизнес-
консултанти доброволци.

Добър знак за важността на събитието  бе присъствието 
на доста “високи” гости. Сред тях бяха заместник-министъра  
на образованието Милка Коджабашиева, изпълнителният 
директор на “Джуниър Ачийвмънт България” Милена Стойчева, 
директорът на Англо-американското училище Джим Леехи, 
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Росен Цветков,
rosen@newbusiness.bg

Победителите - Отбор №14
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както и представители на “Хюлет-Пакард България”.
“Корпоративната социална отговорност  е особено важна 

тема за  компаниите в момента. Тъй като  иновациите 
подпомагат развиването на отговорен бизнес, решихме 
да отправим предизвикателство към учениците, което 
обединява двете теми. По този начин ние искаме да ги 
провокираме да мислят по изобретателен начин по реален 
бизнес проблем,” заяви Стойчева. 

Най-добрия сред 22-а отбора участници  се оказа №14. В 
него влизат Ивайло Кирилов от Професионална техническа 
гимназия “Н.Вапцаров”, Самоков, Маргарита Стойчева от 
Национална финансово-стопанска гимназия, София, Венцислав 
Стоев от гимназията по техника и мениджмънт “Христо 
Ботев”, Ботевград, Силвия  Иванова от Софийска гимназия по 
строителство, архитектура и геодезия и Мартин Кановски 
от 134 СОУ “Димчо Дебелянов”, София.

Те впечатлиха журито със своята идея за мащабна 
компания за подбряване на хранителните навици, физическото  
здраве и комуникацията сред младите. Предложението 
включва серия от събития, като здравословен пикник, 
спортни прояви в училища и промотиране на активната 
комуникация сред хората на популярни места. Състезателите 
се бяха погрижили и за маркетинга на кампанията, като 

измислиха атрактивни имена на отделните прояви - “Вашият 
семеен здравословен пикник”, ”Спортувай с нас” и “А, ти как 
живееш?”.

Инициативата “Отговорен бизнес и иновации” се подкрепя 
освен от “Хюлет-Пакард България” и от Европейската 
комисия. През последните четири години над 13 хил. ученици 
от страната ни са преминали обучение през съвместната 
програма на софтуерната компания и “Джуниър Ачийвмънт 
България”, а над 500 са се борили за място сред българските 
представители в Брюксел. За периода 2006-2010 г. подкрепата 
на “Хюлет-Пакард България” възлиза на близо 50 хил. лева, 
като програмата бележи стабилен ръст на участници, който 
за тази година е 20 на сто.

“Джуниър Ачийвмънт” пък е най-старата, най-голямата и 
най-бързоразвиващата се организация с идеална цел, която 
работи в областта на икономическото образование. Основана 
в САЩ през 1919 г. , тя е достигнала до повече от 80 милиона 
младежи. Само през настоящата академична година 8.5 
милиона ученици в 400 хил. класа, 330 хил. доброволци в 123 
държави участват в курсовете и програмите на Джуниър 
Ачийвмънт.

Основана през 1997г., “Джуниър Ачийвмънт България” е 
член на организацията Junior Achievement Worldwide (JAW) и 
нейното регионално подразделение Junior Achievement –Young 
Enterprise Europe (JA-YE). /Nb/
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Ja-YE Europe
Иновационният лагер на JA-YE Europe е интензивен уъркшоп за генериране 

на идеи, по време на който учениците се събират, за да мислят върху 
конкретно бизнес предизвикателство и да предложат идеи за успешното му 
решаване. По време на иновационния лагер спонсорът на събитието задава 
предизвикателството за участващите ученици. То обикновено е свързано със 
сферата на дейност на спонсора. Учениците са разделени в отбори и трябва да 
предложат решение в рамките на 24 часа, като разполагат с информация (чрез 
достъп до Интернет) и компютърни ресурси.

Членовете на отборите обикновено не се познават, трябва бързо да се 
сработят помежду си, за да намерят начина да работят заедно възможно най-
ефективно. Прилагайки принципа на “учене чрез правене” учениците развиват 
своите умения за междуличностна комуникация и решаване на проблеми и се 
научават да работят под напрежение и в много кратки срокове.

Анелия 
Станкова 
консултира 
състезателите 
по казуса. 
По време на 
състезанието 
всички 
трябва да  са 
максимално 
концентрирани.



16 1716 17

startup bio – шанс 
за био предприемачи

ПъРВОТО ПО РОДА СИ СъБИТИЕ У НАС, ПОСВЕТЕНО НА СТАРТИРАНЕТО 
НА БИЗНЕС В СФЕРАТА НА БИО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ТъРГОВИЯТА С БИО 

ПРОДУКТИ, ПРЕМИНА ПРИ ГОЛЯМ ИНТЕРЕС

Един от най-важните въпроси в повечето бизнес начинания се 
свежда до това как да произвеждаме повече продукция, намалявайки 
разходите и необходимите ресурси за тази цел. В това отношение 
земеделските производители винаги са имали едно сериозно 
предимство, защото за тях „работи“ не кой да е, а самата природа. 
Това разбира се не значи, че те не трябва да полагат ежедневно 
огромни усилия или, че природата не може да бъде и „майка, и 
мащеха“, като унищожи например реколтата им с градушка или 
по друг начин. Означава просто, че за разлика от много други 
производствени браншове, в които крайните продукти се създават 
от човешки ръце, съединявайки техните изходни детайли и често 
за тази цел трябват огромни конвейерни линии, в които се налага 
да работят хиляди работници, то в земеделието с тази 
задача се заема природата.

През последните десетилетия земеделието в България 
запада с бързи темпове, а интересът към такъв 
бизнес сред младите хора намалява. Едва напоследък 
се наблюдава известна нотка на пробуждане, 
която е свързана най-вече с био земеделието и 
очарованието от този нов/стар подсегмент, който 
е израз на стремежа на обществото за

завръщане към природните 
ценности.

Именно към хората, споделящи тези ценности беше насочена 
първата по рода си у нас конференция за био предприемачество и 
стартиране на бизнес в сферата на био земеделието -StartUP Bio. 
Тя представлява форум, който насърчава предприемачеството в 
сферата на био земеделието, производството и търговията на био 
продукти, представяйки възможностите за стартиране на такъв 
бизнес в България. Конференцията се проведе през уикенда (24 и 25 
април) в София и събра няколко стотин младежи с интерес към този 
сегмент, включително предприемачи, фермери, производители и 
търговци на био продукти, студенти и млади хора, които искат да 
стартират собствен бизнес.

Организатор на събитието е StartUP Foundation  – една 
изключително симпатична група от енергични и мотивирани 

млади хора, за които вече сме писали в предишни наши 
броеве. Мисията на Start UP Foundation е да развива 

екосистема за стартиране на бизнес в България,

да пробужда предприемаческия дух

сред младите хора и да им помага да превърнат 
своите идеи в устойчив бизнес. По наше мнение, 
организацията е с огромен принос за постепенното 

променяне на нагласите сред българските младежи 
и бавното увеличаване на онези от тях, готови да 
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стартират собствен бизнес и да променят живота си.

StartUP Foundation е организатор на ежегодната Национална 
конференция StartUP, която събира всяка година над 500 млади 
предприемачи, 
студенти, 
бизнес ангели, 
инвеститори и 
изпълнителни 
директори на 
водещи български 
компании. Същата 
фондация е 
в основата 
и на няколко 
лаборатории за 
обмен на идеи и 
инициативи, както 
и на поредица от 
специализирани 
събития, които 
насърчават 
предприемачите 
и представят 
възможностите за 
стартиране на бизнес 
в различни сектори на 
икономиката: високи технологии и софтуер с 
отворен код, устойчивия туризъм, алтернативни 
източници на енергия и др. 

Провелият се през уикенда форум за био 
земеделие и био производство е именно част от 
тази поредица събития. От скоро StartUP Founda-
tion развива и нещо като франчайзингова дейност, 
посредством собствена програма – StartUP@, 
позволяваща на хора от всяко кътче на България да 
проектират, организират и проведат своя собствена независима 
конференция, носеща духа на StartUP Conference.

Целта на първия български форум за стартиране на био бизнес 
бе да насърчи

предприемачеството в сферата на био 
земеделието,

био производството и търговията с био продукти и да 
представи на по-широка аудитория възможностите за 
стартиране на такъв бизнес в България. Биологичното 
земеделие представлява концепция за производство 
на земеделска продукция, базирана на естествените 
природни цикли и свеждане до минимум на човешкото 
въздействие. Към момента пазарът на биологични 
продукти в Европейския съюз нараства с 10-15% годишно.

Форумът StartUP Bio беше разделен на две части в 
два последователни дни – 24 и 25 април. През първия 

ден конферентната част на 
събитието беше съпроводена 
от изложение на био продукти, 
а през втория участниците във 
форума имаха възможност да се 

включат в практическо 
посещение на мандра 
за производство на 
био кисело мляко в с. 
Мало Бучино, община 
София. Важно място 
в конференцията 
беше отделено 
на състоянието 
и тенденциите 
на вътрешния и 
международния пазар 
на био продукция, 
както и на нужните 
сертификати за 
стартиране на подобен 

тип бизнес, необходимите начални инвестиции и

източниците на финансиране.

Природата в България 
е изключително 
благоприятна за 
развитието на био 
земеделие.

За био производителите 
е важно да отглеждат 

своята продукция в 
райони, отдалечени от 

големите градове или 
промишлени предприятия.
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Бе обърнато специално внимание и 
на различните бизнес модели, както и на 
създаването на добър маркетинг за био 
продукти.

Конференцията премина при небивал 
интерес, за толкова тясно специализиран 
форум – посетителите бяха много, а 
заформилата се дискусия позволи на 
повечето от тях да получат отговори 
на вълнуващите ги въпроси. Сред гост-
лекторите бяха опитни български био 
производители и търговци, включително 
Любомир Ноков - основател и управител 
на Био България; Здравка Смиленова - 
основател на Био-хотел “Моравско село”; 
Красимир Кунчев - управител на Балкан 
Биосерт; Стоилко Апостолов - управител 
на Биоселена; Калоян Стоев - управител 
на Алтея Органикс. Партньори на 
събитието бяха Горичка, БИОМАГ, Зелена 
Земя, Devin, UserMedia, Изпълнителна 
Агенция за Насърчаване на Малките и 
Средните Предприятия и ИНТЕРПРЕД - 
Световен Търговски Център.

„Eдна идея има шанс, само когато 
повечето хора смятат, че няма да стане. 
От момента, в който

никой не допуска, че идеята ще се случи,

до момента, в който всички я приемат в ежедневието си, 
преходът е брутално кратък“ - убеден е Любомир Ноков. Според 
мнозина от участниците, био земеделието има огромно бъдеще 
в България, защото съчетава традициите и изконните ценности 
на нашето население, в чиито живот земеделието векове на ред 
е имало водеща роля, с предимствата на българската природа и с 
нарастващия интерес на младите хора към всичко, пред което стои 
приставката „био“. „Обикаляйки България през годините виждах две 
неща: природа и традиции, две от най–големите ни богатства. 

В последствие те се превърнаха в 
основни мотиви за Алтея Органикс да 
прави в България това, което прави”, 
посочва Калоян Стоев, основател и 
управител на Alteya Organics и добавя: 
„Да произвеждаш най-традиционното 
нещо за България – розовото масло, по 
най-традиционният начин, в хармония с 
природата, се превърна в цел. След като 
вече имахме мотив и цел създадохме 
Алтея Органикс, а в последствие и 
първата био сертифицирана козметична 
линия в България, базирана на 
Българското розово масло.“

Един от важните акценти в 
конференцията бяха възможностите за 
финансиране на био земеделие. Ивайло 
Кръстев, основател и Мениджър на Agro 
Service Consult, представи най-новите

тенденции при 
европейското финансиране

на земеделски проекти, заедно с 
възможностите да се кандидатства до 
2013 година. 

Д-р Стоилко Апостолов от ФБЗ Биоселена пък запозна 
аудиторията с изключително интересната идея за земеделие, 
подкрепено от общности (community supported agriculture). Става 
въпрос за концепция, при която група потребители се обединяват 
в някаква организация и финансират сами фермер, който след това 
им предоставя произведената от него продукция. 

Предимствата от този подход са много – от гарантираното 
финансово спокойствие за земеделския производител, до промените 
в консуматорския подход за потребителите. Броят на фермерите, 
участващи в подобен тип проекти по света днес надминава 15 
милиона. Повече информация за community supported agriculture има 
тук: http://www.youtube.com/watch?v=DUBf_a3EtQU /Nb/

Все повече млади хора биват привлечени от завръщането 
към природосъобразния начин на живот.
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“Правни въпроси и начално финансиране” - това беше темата на 
третия обучителен семинар от конкурса за „Награда EMPOWER за 
изключителни млади предприемачи”. Поредицата от месечни срещи 
се осъществява безплатно за всички желаещи млади предприемачи 
и има за цел да ги подготви по-добре за кандидатстване за 
Наградата EMPOWER. Конкурсът от своя страна е най-голямото 
национално състезание за млади предприемачи и е наследник на 
организираните преди няколко години от Българо – американския 
инвестиционн фонд състезания Най-добър млад предприемач. 
Конкурсът за Награда EMPOWER е със 

специален фокус върху иновациите, 

а най-впечатляващ при него е размерът на първата награда - 100 
000 лева. В надпреварата могат да вземат участие предприемачи, 
които имат идея за нов бизнес или са стартирали компании преди 
не повече от една година. Изискването е кандидатът да е на не 
повече от 35 години.

Третата срещата се проведе на 15 април 2010 г., в Зала 6 на 
НДК. За презентатори на семинара този месец бяха поканени: 
Дейвид Бътс, управляващ партньор в CMS Cameron McKenna, Иван 
Христанов, съосновател и екс-финансов директор на JetFinance, 

Павел Езекиев, управляващ директор на NEVEQ Capital Partners, 
както и Томас Хигинс, председател на Фондация „Empower United”. 
Mодератор на събитието беше Борислав Стефанов – заместник-
изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. 
Бяха засегнати редица важни въпроси, свързани с дейността на 
фондовете за рискови инвестиции (Venture Capital – VC), бизнес 
ангелите, начините

да кандидатстваме по-успешно 
за финансиране

пред неинституционални 
инвеститори, възможностите 
да ни бъде открадната идеята, 
както и как да развием своята 
идея и екип.

Целта на месечните срещи 
е да помогнат и подготвят 
младите предприемачи да 
разработят и структурират 
своите бизнес идеи по най-
добрият начин. Гости и 
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ТРЕТАТА СРЕЩА ОТ КОНКУРСА ЗА НАГРАДА EMPOWER 
ПОСТАВИ ФОКУСА ВъРХУ 

КЛюЧОВИЯ ВъПРОС ЗА ВСЕКИ НАЧИНАЕЩ 
ПРЕДПРИЕМАЧ

предизвикателствата на 
първоначалното финансиране

Дейвид Бътс
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участници обсъдиха въпроси като: 
как се учредява и регистрира 
дружество, какви са данъчните 
облекчения, кои са най-често 
срещаните ”законови пречки” 
при започване на нов бизнес, 
какво е начално финансиране и 
какви са етапите през които се 
преминава, какви са източниците 
за финансиране, какви са 
особеностите при външното 
финансиране и участието на чужди 
инвеститори и др.

„Трябва да знаете на къде 
вървят вашите идеи и как се 
развиват във времето!

Печелившата идея е 
ключът

за вашия успех!” – сподели с присъстващите Дейвид Бътс и допълни, 
че България има например много възможности за подобряване 
на инфраструктурата. На въпроса кои идеи според него биха 
били печеливши, все пак той отговори провокативно, че очаква 
присъстващите млади предприемачи да му кажат това. За да 

бъдат избегнати проблеми между 
съдружниците в бъдеще, юристът 
посъветва младите предприемачи 
да създават ясна предварителна 
договореност с партньорите и 
съдружниците си за отговорностите 
и задачите на всеки. Той добави, 
че в България има добра рамка за 
насърчаване на инвестициите, 
включително секторен закон и редица 
данъчни облекчения и др. мерки.

Иван Христанов пък посъветва 
участниците да търсят „умни 
пари” при реализирането на 
своите проекти, имайки предвид 
откриването на инвеститор, който 
може да застане не само с парите 
си, но и със своите знания, опит и 
контакти. „Бизнесът оцелява при 

умни идеи и хора, които го разбират” - допълни основателят на 
JetFinance.

Как да защитим марката си?

По този въпрос лекторите бяха единодушни, че това е 
второстепенен проблем, който не е най-важен в самото начало. 

Наградата EMPOWER е най-голямото национално състезание за млади предприемачи със специален фокус върху 
иновациите, чиято първа награда е в размер на 100 000 лева. В конкурса могат да вземат участие предприемачи, които имат 
идея за нов бизнес или са стартирали компании преди не повече от една година. Конкурсът се осъществява от фондация 
„Empower United” с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Програмата се провежда 
със съдействието на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и с подкрепата на Фондация Моторола, 
CMS Cameron McKenna, AES (Ей И Ес) и Адеко България. Организационни партньори на Наградата EMPOWER са JobTiger, 
Центърът за предприемачество и управленско развитие (СЕЕD) и Асоциацията за подпомагане на академичната общност 
(АПАО). Медийни партньори на инициативата са вестник Дневник, Дневник.бг, Дир.бг и телевизия EBF. „Empower United” е 
нестопанска организация, чиято мисия е да създава възможности за българските граждани и компании да реализират пълния 
си потенциал. Тя обединява съмишленици с богат опит и фокус върху най-добрите световни практики и новаторски методи в 
полза развитието на лидерските и предприемачески умения  и професионалната квалификация в България.
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Гостите слушаха с интерес и попиваха съветите на опитните 
бизнесмени.
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„Първите най-важни неща са парите и хората. Ако нямате 
първите двама души, няма защо да мислите за марката“ - посочиха 
гост–лекторите и добавиха, че няма смисъл да се тревожим 
за защитата на марката, преди тя да е започнала да струва 
нещо. По въпроса за опасността да ни откраднат идеята, те 
заявиха, че този страх най-често е неоснователен, защото 
инвеститорите влагат своите пари в хора, а не просто в идеи. 
Самите те често имат много печеливши идеи и това, което 
наистина си струва в света на инвеститорите, е откриването 
на енергичен и интелигентен човек, в който те да вложат своите 
пари. Затова ако неинституционален инвеститор или фонд за 
дялово инвестиране харесат наша идея, те ще направят 
всичко, за да задържат нас, а не просто да вземат идеята. 
В крайна сметка те не биха се занимавали сами с нейното 
осъществяване, а задължително биха наели хора, които да 
я осъществят и в този смисъл – ако идеята им харесва, 
най-добрата възможност е да привлекат нейния автор в 
екипа.

Ангели и фондове за дялово 
инвестиране

Важно място в дискусията зае описването 
на различните видове инвеститори (бизнес 
ангели, venture capital фондове), етапите от 
развитие на бизнеса, в които се включват 
те, както и на успешните тактики да 
кандидатстваме за финансиране пред 
тях. Според лекторите, начинът на работа на 
venture индустрията през последните месеци се е променил много 
и нивото на „смъртност“ сред младите стартъпи се е повишил. 
Затова все по-често инвеститорите искат да се убедят, че 
предприемачът, кандидатстващ за финансиране, също дава нещо 
от себе си и участва не само с гола идея, но и с някакъв дял от 
разходите. Освен това те все по-често търсят стартъп, който 
вече има поне един клиент, а не е просто идея, съществуваща 
в главата на своя автор. Предимството на първия клиент по 
отношение на кандидатстването за финансиране е не само, че 
вече има някакъв приходоизточник, без значение колко е голям той, 

но и в това, че бизнес моделът доказано работи и някой е готов да 
си купи продукта или услугата, в която се очаква инвеститорът 
да вложи своите пари. Затова съветът на гост лекторите на 
срещата беше: Още щом в главата ви се оформи идея за бизнес,

веднага започнете да мислите за клиента!

Една важна разлика между бизнес ангелите (неинституционални 
инвеститори) и venture – фондовете, е в това, че първите 
са по-опрощаващи и са склонни да приемат допуснатите от 

предприемача грешки, ако го харесат като характер, 
докато фондовете в общия случай забравят за 

него още при първата грешка. Тази разлика 
произтича от това, че бизнес ангелите са 
физически лица, които имат пари и търсят 
възможности за инвестиции. Като такива 
те отговарят само пред себе си и могат 
да си позволят компромиси, на база на 
собствената си преценка. Фондовете за 
рисково инвестиране от своя страна са 
организации, в които няколко лица управляват 
парите на повече на брой компании, 
финансови институции или физически лица. 

Най-често в такъв случай предприемачът 
комуникира не със собствениците на парите, а с хората, 

които са наети да ги управляват добре, а те са безкомпромисни 
по отношение на този свой ангажимент. И двете организации 
обаче акцентират еднакво върху наличието на

добра идея и добър екип.

„Идеалният вид на инвестицията е да направиш начален капитал 
и да осигуриш инвеститор за следващия етап при развитието на 
идеята. Инвеститорите се интересуват от инвестирането в хора 
и изпълнението на поставените цели” – коментира Павел Езекиев.

На въпроса дали е проблем да изгубим част от контрола 
върху своя бизнес, привличайки инвеститор, Иван Христанов 
побърза да отговори с въпрос: Вие за какво сте в бизнеса – за 
пари или за слава. И добави, че ако предприемачът се интересува 
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от спечелването на повече пари, няма проблем, че ще изгуби 
примерно 51% от фирмата и няма да има целия контрол, защото с 
привличането на инвеститор той ще направи много повече пари.

„Не се страхувайте да заложите на иновациите. Empower 
позволява на хората да стигнат далеч, а далеч се стига с 
печеливша идея – такава, която може да промени индустрията 
или представата за бизнес” – каза от своя страна Томас Хигинс и 
добави, че днес всички искат да инвестират в следващия Google.

В обобщение Иван Христанов прочете на начинаещите 
предприемачи списък с въпроси, по които е добре да помислят, 
кандидатствайки за финансиране. Ето как изглежда той:

1. Акции (инвеститорите търсят силен миноритарен дял)
2. Възвръщаемост на инвестициите (очакват най-малко 40 процента 

възвръщаемост)
3. Контрол (не се интересуват много от контрола върху бизнеса)
4. Излизане от инвестицията (това е топ приоритет и когато търсим 

инвеститор, трябва да имаме предвид, че той вероятно ще иска да бъде в 
бизнеса за период между 3 и 5 години, след което да излезе чрез листване 
на борсата, продажба на стратегически инвеститор и др.)

5. Идея и човек (много е важно инвеститорът да повярва в качествата 
на предприемача)

6. Усещане (то е от по-голямо значение при разговорите с 
неинституционални инвеститори)

7. Кауза (наличието на някаква социална, екологична или друга кауза е 
по-важно за големи институционални инвеститори, като ЕБВР и др.)

8. Процес на одобрение (трябва да се има предвид, че той е дълъг и 
преминава през много ралични етапи)

9. Допълнителни изисквания (някои инвеститори имат такива - 
например за спазване на определени еко стандарти и др.)

10. Размер (все по-трудно се намират инвеститори за малки суми и 
проекти)

11. Администрация (ако намерим инвеститор, е особено важно да 
ценим времето му и да не го занимаваме с административни въпроси)

12. Имидж (привличайки инвеститор, предприемачът получава и част 
от неговия имидж)

13. Собствено участие (за инвеститорите е от все по-голямо 
значение да виждат, че предприемачът застава зад идеята с част от 
своето имущество, а не само с желанието си)

14. Управление и заангажираност (от предприемача ще се очаква да 
отделя цялото си време в проекта, а не да се разпилява между няколко 
работи и бизнес начинания

15. Синдикиране (трябва да се има предвид, че добрите инвеститори 
водят след себе си нови инвеститори и предприемачът влиза в една 
ексклузивна мрежа, в която много други хора ще са готови да инвестират 
в неговите бъдещи начинания)

16. Smart money (предприемачът трябва да направи всичко възможно, да 
намери не само пари, но и партньор, който освен пари да му даде ноухау и 
познания)

“Интересът към Награда EMPOWER е огромен. В последните дни 
получаваме изключително много телефонни обаждания и писмени 
запитвания с въпроси, свързани със състезанието”, сподели Том 
Хигинс. Последната открита месечна среща в София ще се проведе 
в средата на май, а изявени гост лектори за четвърти път ще 
споделят своя опит в правенето на успешен бизнес в България. 
Целта на срещите е да помогне на кандидатите да адаптират 
идеите си към конкретните параметри на икономическата 
среда у нас, както и да зададат на живо своите въпроси към 
присъстващите експерти. Пълни записи на проведените до този 
момент срещи, могат да бъдат намерени на сайта на Фондация 
Empower – http://www.empower.bg . На него могат да се открият 
също и окончателните Общи условия за участие, които наскоро са 
били допълнени с повече информация относно Зелената Награда и 
относно някои допълнителни изисквания на донорите и спонсорите 
на конкурса. Промяната касае също така и приложимите 
документи, които участниците трябва да подадат заедно с бизнес 
плана си, а именно документите, удостоверяващи регистрацията 
на фирма, ако те имат вече такава. Самите формуляри за 
кандидатстване също са достъпни на сайта. /NB/
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как решиХ да се занимавам с бизнес?
Преди 1990 г. бях работила в продължение на 10 години в текстилна компания. Накрая осъзнах, че 
работата, която съм избрала, ми харесва, но ми е необходима свобода да взимам свои решения. 
Затова реших да започна собствен бизнес в добре позната сфера, въпреки че трябваше да напусна 
позицията си на генерален директор на държавна компания.  

моят модел на подражание за започване на бизнес
Създадох този бизнес, започвайки като лидер. Изградих се като лидер, чрез доброволческата ми 
работа в различни организации. Изградих репутацията си и накрая хората, желаещи да извършват 
съвместен бизнес с моята компания, да се чувстват спокойни. Това беше необходима, защото 
компанията беше малка и нова на пазара и първоначално трудно привличаше вниманието. 

какво ми помогна най-много
Способността да убеждавам хората и да създам професионален екип. Не е достатъчно само 
да искаш да бъдеш предприемач - трябва да имаш и умение за това. Според мен предприемачът 
трябва да има талант, освен умение да се развива. Имам голям усет, енергия и амбиция, както и 
желанието да правя нещата възможно най-добре.    

най-голямото ми предизвикателство до сега 
Решението да напусна работата си като генерален директор на държавна компания и да започна 
бизнес, като инвестирам всички спестявания и като взема големи заеми за развитие на бизнеса.  

най-Хубавото в това да си предприемач е ... 
... че можеш да подобриш всичките си качества, като образование, професионализъм, иновации, 
усет и можеш да избираш хората, с които искаш да работиш.

моят съвет към тези, които планират да започнат бизнес
Не е достатъчно само да искате нещо - трябва да можете да го постигнете. Тази професия 
изисква усилена работа, отдаденост, старание и всеотдайност.

мария грапини
Румъния

У
С

П
Я

Л
 П

РЕ
Д

П
РИ

Е
м

Ач

“Професионализъм, ресПект, безПристрастност, вяра, сПраведливост.”
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