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На 16 май от 10 ч. в Аулата 
на Софийския университет 
“Св. Климент Охридски” 
състезанието за млади и 
предприемчиви хора Idea Chal-
lenge ще отговори на един 
от най-важните въпроси за 
стартирането на бъдещ бизнес 
- “Как бих променил света си?” 
Идеята на инициативата е 
да събере на едно място хора, 
които могат да докажат, че 
видът “студент стартиращ 
бизнес” не само вирее у нас, но 
и постига завидни успехи.

Присъстващите са добре дошли, за да чуят как невръстни 
младежи основават компании и какви усилия полагат, 
тръгвайки по пътя на собствения бизнес. На събитието 
ще присъстват също млади предприемачи, инвеститори, 
спонсори, медии, представители на университетите и 
бизнес ангели, с които могат да се установят полезни 
контакти. Всичко това е способно да зареди амбициозните 
хора с огромна доза ентусиазъм за лично развитие и да ги 
стимулира да направят първата крачка към създаването на 
малък бизнес.

Idea Challenge Day е ФИНАЛНИЯТ ДЕН на състезанието, 
в който 15-те най-добри ще презентират бизнес идеите 
си, отговоряйки на въпроса „Как бих променил света СИ?”. 
Победителите ще бъдат наградени, а за всички е подготвена 
изненада - нестандартна networking игра.

Участието е безплатно, но изисква РЕГИСТРАЦИЯ на 
http://idea.startitsmart.com

Idea Challenge за предприемачи
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млади предприемачи се събират ВъВ Варна 
На 29 и 30 май Варна ще събере на едно място предприемачи, инвеститори, 
студенти и хора, които искат да започнат собствен бизнес, за да пробуди 
инициативността в тях и да им докаже, че амбициозните им идеи могат 
да се превърнат в успешен бизнес. Организаторите Валентина Талигарова 
и Димитър Иванов са твърдо убедени, че предприемачеството развива 
икономиката и затова желаят да покажат на България и региона защо е 
важно да развиваме бизнеса си в страната. 

Още на www.newbusiness.bg

“спиди нет” търси франчайз партньори 
Компанията “Спиди Нет” обяви днес, че стартира първата франчайзинг 
програма в българския интернет и телекомуникационен сектор. Тя е насочена 
към развитието на партньорски взаимоотношения с интернет доставчици 
извън София, както и с всеки предприемач, който не е от този бранш, но има 
желание и необходимите средства да стартира такъв бизнес в определен 
регион от страната. До момента Спиди Нет вече има подписани договори с 
операторите КТК - Стара Загора, Аспилинк - Казанлък, Спиди Нет - Сливен, 
Супер Вижън Плюс - Ямбол, Ее Нет - Кюстендил, Микмакс - Пловдив, Нетстар 
- Първомай. 

Още на www.newbusiness.bg

шефоВете доКладВат на нап за КомандироВКите 
От началото на май работодателите трябва да уведомяват предварително 
НАП ако изпращат в командировка свои служители в държава-членка от ЕС. 
Това се налага заради промяна в регламентите на Европейската общност 
(ЕО) в областта на координация на системите за социална сигурност на 
държавите-членки. Новото изискване е свързано с коректното издаване 
на удостоверения от НАП за приложимото законодателство в случаите на 
командироване. 

Още на www.newbusiness.bg

Кризата шамароса и богаташите
На 30 април изтече крайнят срок, в който гражданите могат да подадат 
годишната си декларация за облагане на доходите от 2009 година. Според 
предварителните данни на НАП двадесет и осем българи са декларирали пред 
НАП доходи над един милион лева в годишните си декларации за облагане на 
доходите от 2009 г. За същия период на миналата година над 1 млн. лв. 
доходи са посочили 87 човека.   

Още на www.newbusiness.bg

НОВИНИ

http://idea.startitsmart.com
http://www.newbusiness.bg/news/view/996/mladi-predpriemachi-se-saybirat-vayv-varna
http://www.newbusiness.bg/news/view/982/spidi-net-tayrsi-franchayz-partnori-
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http://idea.startitsmart.com
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поКазателят на бизнес Климата се поКачВа с 4.4 пунКта 
През април 2010 г. общият показател на бизнес климата  се покачва с 4.4 
пункта в сравнение с предходния месец, съобщиха от НСИ. Подобрението 
се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от 
всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на 
дребно и услуги. “Резултатите от анкетите на стопанските ръководители 
сочат, че те започват да ревизират в положителна посока очакванията си 
за съживяване на бизнеса. Макар и с мъничко, започваме да се отдалечаваме 
от дъното”, коментира данните финансовият министър Симеон Дянков.

 Още на www.newbusiness.bg

данъчните ВъзстаноВяВат дВойно по-бързо налози
Инспекторите на НАП ще възстановяват за не повече от две седмици 
надвнесен данък върху доходите на физическите лица, посочен в декларациите 
с баркод. Това е два пъти по-бързо от определения в закона едномесечен 
срок. Причината е, че декларациите с баркод се сканират вместо да се 
обработват ръчно. От приходната агенция съветват всеки свой клиент, 
който е декларирал данък за възстановяване, да попълни и подаде декларация 
за доходите с баркод. 

Още на www.newbusiness.bg

дунаВсКият регион търси изход от Кризата 
„Новата индустриална политика на ЕС и възможности за сътрудничество 
в Дунавския регион, бе темата на форум, който събра работодателски 
организации от Централна и Източна Европа в централата на Българската 
стопанска камара на 27 април. Гости от Словакия, Унгария, Хърватска, Чехия, 
Австрия и България   представиха актуалните тенденции за съответната 
държава в контекста на глобалната икономическа криза и обсъдиха възможни 
антикризисни мерки.

Още на www.newbusiness.bg

 “малКият и среден бизнес В интернет”
Целта на събитието е да даде възможност на всички малки и средни 
предприятия да се запознаят с начините за адекватно присъствие и 
ефективна реклама онлайн. Лекциите включват теми като правните 
аспекти на осъществяване на дейност в Интернет, имейл маркетинг, 
алтернативни решения – блогове, социални мрежи и др. Събитието се 
организира от ЕйБиСи Дизайн и СуперХостинг.БГ на 14 май в Макси Хотел 
София. Участието се заплаща. За регистрация: http://seminar.abcbg.com

Още на www.newbusiness.bg
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Mobio.BG е една от първите технологични компании 
в България, специализирана в предлагането на SMS 
услуги с добавена стойност, специално насочени към 
собствениците на уеб-сайтове.

Mobio е на пазара от август 2006 г., а сега вече 
работи в 14 държави – България, Белгия, Германия, Гърция, 
Испания, Люксембург, Македония, Полша, Румъния, Русия, 
Словакия, Франция, Швейцария и Чехия.

SMS разплащанията са добра алтернатива за медийни 
компании, които търсят възможности да печелят от 
своите сайтове, както и за блогъри, платформи за 
достъп до онлайн съдържание. Mobio може да предложи 
и на едните, и на другите добра възможност за 
допълнителни приходи.

Визията на компанията е да предложи пълно 
портфолио от лесни, удобни и качествени мобилни услуги 
за бизнеса Услугите на Mobio са напълно безплатни и 
не е необходимо да се заплащат месечни или начални 
такси.

Достъпни са на www.mobio.bg.

предимствата на 
микроразплащанията

http://www.newbusiness.bg/news/view/972/obshtiyat-pokazatel-na-biznes-klimata-se-pokachva-s-44-punkta-
http://www.newbusiness.bg/news/view/970/nap-vayzstanovyava-dvoyno-po-bayrzo-nalozi
http://www.newbusiness.bg/news/view/969/dunavskiyat-region-tayrsi-izhod-ot-krizata
http://seminar.abcbg.com
http://www.newbusiness.bg/events/view/931/malkiyat-i-sreden-biznes-v-internet
http://www.mobio.bg
http://www.mobio.bg
http://www.mobio.bg
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 20 май 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 юни ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗСВОТС

Внасяне от работодателя или възложителя на • 
авансовия данък, удържан през месец май 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 юни ЗДДС

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

 15 май 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 май 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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Браузърът на 
Microsoft - Internet 
Explorer е загубил 
значителна част 
от пазарния си 
дял, но въпреки 
това остава 
предпочитан 

софтуер за влизане в Интернет, твърдят анализатори.
Според последното проучване на NetApplications пазарният 

дял на Internet Explorer се е свил до 59.9 процента. През 2003 
г., когато той бе в пика си, близо 95% от потребителите 
разчитаха на него при влизане в Интернет. Седем години 
по-късно обаче 24.5% от потребителите използват браузъра 
Firefox, а на трето място е Google Chrome с 6.7 на сто 
пазарен дял. Именно той е и истинският рекордьор по ръст в 
процентно отношение, тъй като миналата година едва 1.7% 
от хората са ползвали Chrome, но днес броят на “феновете” му 
се е увеличил шест пъти.

Във Великобритания Internet Explorer все още държи 
позициите. Там 70% от потребителите разчитат на него, 
а на Firefox -18 на сто. Както в останалия свят, така и на 
Острова обаче тенденцията Microsoft да губи позиции е 
валидна. През последната година от Internet Explorer са се 
отказали 6% от потребителите му.

Според специалисти причината хората да се отказват 
от използването на Internet Explorer са честите пробиви в 
сигурността на браузъра, пише BBC. Освен това засилването 

на конкуренцията и увеличаването на дела на потребителите, 
влизащи от мобилни устройства (например на Apple, които 
ползват браузъра Safari) също оказва своето влияние. Според 
статистиката, 4.7% от заявките са направени именно от 
браузъри на устройства, произведени от Apple.

Дългогодишната доминация на  Internet Explorer се дължи 
до голяма степен на факта, че този браузър бе автоматично 
инсталиран в операционните системи на Microsoft Windows. 
През последните десет години обаче в Европейския съюз се 
води ожесточен диспут доколко честно и пазарно е на всеки 
компютър, използващ Windows, да се залага браузъра Microsoft 
скоро няма да бъде преодоляна.

Според специалистите останалите браузъри ще продължат 
да работят за растежа си, но той ще е прекалено бавен, за да 
преобърне пазарните дялове. А и Microsoft се борят да запазят 
предимството си. Новият Internet Explorer 9, например, ще 
поддържа HTML5 - стандартът, необходим, за да се намали 
необходимостта от извозването на досадните плъгин-и. 
Войната обаче няма да бъде спечелена без бой, защото 
основният конкурент на Microsoft в това отношение ще бъде 
Apple. Компанията също налага стандарта HTML5 и още куп 
нови технологии, като h.264 – стандарт за видео, в опитите 
си да замести Flash. Apple в случая са направо радикални. 
Компанията забрани Flash за много свои продукти, което пък 
ги скара със собствениците на Flash – Adobe.

Как ще се развие битката между компаниите тепърва 
предстои да видим. Но едно е сигурно - големият печеливш ще 
бъде потребителят!

 31 май 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.

СОФТУЕРъТ НА MICroSoFT - INTErNET ExpLorEr, ГУБИ ПАЗАРЕН ДЯЛ, НО 
ОСТАВА НОМЕР ЕДНО СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
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Дара Христова,

dara@newbusiness.bg

Старите хора обичат да казват, че да си разбиеш главата в 
стената е най-добрия начин, за да проумееш нещо. Вероятно са 
прави. Само че този принцип не е особено подходящ, когато от 
това зависи икономическата 
стабилност на държавата, а 
от вас се очакват навременни и 
адекватни действия... Защото 
в случая работата на принципа 
„проба-грешка“ може да има 
катастрофални последици.

Хубавата новина е, че 
правителството най-накрая 
започна да проявява здрав 
разум и да говори за финансово 
стимулиране на икономиката, 
за структурен дефицит и за 
финансиране чрез облигационен 
заем. Все неща, които не спират 
да се повтарят от експерти, 
банкери и финансисти още от 
края на 2009 година.

За никой не е тайна, че приетите преди месец мерки и до 
момента не са влезли в сила и са на практика неефективни. Ето 
защо на 5 май правителството обяви нови. След заседанието на 
Министерския съвет в сряда Борисов и Дянков съобщиха, че онези 
900 млн. лв., които правителството планираше да събере, като 
вдигне ДДС на 25%, 

ще влязат в хазната “по трудния начин”. 

Според Дянков това няма да става с увеличаване на косвения 

данък, а с допълнителни икономии от 20% в цялата държавна 
администрация и чрез активна икономическа политика главно в 
сферата на инфраструктурата и за създаване на повече работни 

места. “Целта ни е България да 
стане най-доброто място за 
правене на честен бизнес в 
Европа”, обясни вицепремиерът. 
Редица положителни сигнали 
показват, че се отлепяме от 
дъното на кризата, в същото 
време обаче в много страни 
в Европа ситуацията остава 
тревожна, допълни Дянков.

“Неслучайно активната част 
от населението е гласувала 
за нас, през последните 
две седмици се занимавах с 
четене, слушане и гледане на 
всякакви интерпретации на 
антикризисните мерки”, каза 

премиерът. Той обясни, че въвеждането на специализирани съдилища 
и промени в наказателно процесуалния кодекс, също ще дадат 
добър резултат. Прокуратурата също вече работи много активно, 
допълни Бойко Борисов.

С актуализация на бюджета ще се осигури 

допълнително финансиране 

за здравеопазването, тютюнопроизводството, транспорта 
и инфраструктурата, заяви премиерът след заседанието на 
правителството. Според него предложението за актуализацията 

След заседанието на Министерския съвет в сряда Борисов и Дянков съобщиха, че 
онези 900 млн. лв., които правителството планираше да събере, като вдигне ДДС 

на 25%, ще влязат в хазната “по трудния начин”.
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Симеон Дянков

вече е внесено в деловодството на Народното събрание. 
Нека припомним, че тази стъпка беше планирана за юли. 
Премиерът призна, че тези действията могат да се нарекат 
леви, но е наложително да бъдат направени. Става дума за 
допълнителни разходи, с които да бъдат изплатени премиите на 
тютюнопроизводителите в размер на 116 млн. лева. Други около 
220 млн. лв. ще бъдат насочени към бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса, за да може с тях да се плати на лекарите 
и болниците. Близо 148 млн. лв. ще отидат за социално подпомагане 
и за изплащане на обезщетения на съкратени служители, а с 10 
млн. лв. ще бъде “подкрепена” заетостта на най-нуждаещите се 
хора. Пари ще получат Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството и Министерството на транспорта, за да 
финансират конкретни инфраструктурни проекти. Близо 300 млн. 
лв, ще отидат за военни хеликоптери договорите, за които бяха 
подписани от предишното правителство.

Включена е също така и мярката за ограничаване на субсидията 
от републиканския бюджет за политическите партии с 15 на сто. 
Общият ефект от ограничаването на нелихвените разходи и 
трансфери/субсидии от републиканския бюджет възлиза на около 1 
млрд. лв. (1.5% от прогнозния БВП).

Освен това се предвижда към резерва за структурни реформи да 
се включи 

резерв за допълнителни фискални мерки,

за да може да се посрещне сериозният натиск върху разходите за 
разплащане на възникнали неразплатени задължения от предходни 
години и други приоритетни разходи. Основната част от тези 
разходи е предназначена за обезпечаване на механизма за уреждане 
на задължения по републиканския бюджет чрез “Българска банка за 
развитие” АД, както и за разплащане на задължения по международни 
договори, за финансиране на инфраструктурни обекти с национално 
значение, за премиите на тютюнопроизводителите, за субсидии за 
Национална компания “Железопътна инфраструктура” и други.

“В момента данъчните, митниците, МВР и ДАНС правят 
специализирани групи, които ще се занимават с контрабандата 
на цигари, строително желязо и горива. От това предвиждаме 
допълнителни 500 млн. лв. в приходната част на бюджета. “Ако 

трябва ще сложим полицай до всяка бутка за продажба на цигари и 
алкохол, но ще съберем парите”, закани се премиерът.

На 15 май ще се събере съветът по изпълнение на 
административната реформа и всеки министър ще предложи 
мерките, които ще предприеме, стана 
ясно още от заседанието на кабинета. 
“Ако искат лампи да гасят, ако искат 
да съкращават секретарката си, 
както предложат. Аз съм разпоредил 
да бъдат освободени личните 
шофьори, който както иска да се 
предвижда, има достатъчно начини. 
София има “метро слънце”, пошегува 
се премиерът. Дано обаче това не 
остане 

в сферата на 
добрите пожелания...

По думите му част от 
мерките, които са приети от 
правителството ще бъдат 
въведени и през 2011 година. Емитирането на външния дълг ще 
отиде за да се попълнят фискалния резерв, за да може външните 
експерти да са спокойни, че бордът и левът са стабилни. “Цялата 
тежест, да не отидем до крайния потребител, го поемаме ние като 
държава, като не вдигаме ДДС”, заяви Борисов.

Премиерът обясни, че трябва да се следи и какво става около 
нас, защото “когато мечката играе в комшиите, ще дойде и в твоя 
двор да играе”. Той припомни ситуацията в Румъния в момента, и 
изискването на Международния валутен фонд за вдигане на плоския 
данък и ДДС. “Същото става и с Гърция, акцизите им са отишли 
на 30%, това вече е прието, ДДС стигна 24 процента. Трябва 
да покажем, че България има правителство, което не чака да му 
заповядват отвън и едва тогава да вземе мерки”, посочи Борисов.

Този път кабинетът май намери правилния път за изход от 
кризата. Остава и да успее да приложи смелите си решения на 
практика. /NB/
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На 28 април 
правителството реши 
натрупаните почивни дни да 

се изразходват до края на 2011 г., след което ще се губят. 
Ако в този срок даден служител бъде съкратен, ще получи 
пълната компенсация, която му се полага. На практика това 
означава две неща – първо, работниците с натрупан отпуск 
над 50 дни, например, автоматично получават правото да 
излязат в заслужена почивка в продължение на около три-
четири месеца, и второ – ако работодателят откаже да 
ги освободи, просто подават молбата си за напускане и 
получават не само дължимото възнаграждение, но и сумата, 
равняваща се на натрупания отпуск. С две думи

бизнесът е в шах,

защото няма полезен ход. Служителите от своя страна пък 
получават чудесната възможност да си търсят работа, без 
да остават без доходи. А при това положение бъдещето за 
фирмите няма да е никак розово. Рискът да останат без 
кадри в условия на криза е твърде голям и определено не е в 
техен интерес.

За да предотврати евентуална масова ваканция сред 
трудещите се, кабинетът въвежда специален график за 
ползване на старите и нови отпуски, който ще трябва да се 
изготви веднага след като промените в Кодекса на труда 
бъдат одобрени от депутатите в пленарна зала. По този 
начин ще се избегне рискът всички служители да се окажат 
в почивка по едно и също време. Инспекцията по труда от 
своя страна пък лесно ще може да провери кои работодатели 
са изпълнили ангажиментите си и кои са хитрували. В 
действителност обаче се очаква промяната да затрупа 

държавата излиза в отпуск 
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УПРАЖНЕНИЯТА С БОЛНИЧНИТЕ ЩЕ НАТОВАРЯТ БИЗНЕСА С ДОПъЛНИТЕЛНИ 
ПЛАЩАНИЯ, НО НЯМА ДА ОБЛЕКЧАТ БюДЖЕТА НА НОИ.

Люба Спасова,
luba@newbusiness.bg

В опитите си да закърпи пробития държавен бюджет и да прескочи някакси  
усложненията от финансовата криза, правителството само си заби нож в гърба. След 
дълго умуване дали да лишат служителите от правото да ползват годишния отпуск, 
който са натрупали през годините, за да освобдят хазната и бизнеса от ангажимента 
да им ги заплати, министрите изненадващо решиха да не пестят пари и да дадат 
шанс на всички да излязат в заслужена ваканция. По този начин поставиха не само 
работодателите, но и държавата на колене пред служителите, натрупали повече от 50-60 
дни неизползван отпуск.
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В проекта за промени в Кодекса на труда са предвидени и две нови основания за прекратяване на трудовия договор, които защитават 
правата на служителите. Когато работодателят откаже да ги освободи от длъжност по тяхно желание, те ще имат право да подадат 
молбата си в Инспекцията по труда. Работникът ще може да се възползва от това право и когато без негово съгласие е бил пуснат в 
неплатен отпуск.

Заради антикризисните мерки, приети от правителството, се регламентират и някои ангажименти на бизнеса. Ако служителите, които 
за известен период са преминали на половин работно време и след този период се наложи да бъдат съкратени, техните обезщетения ще се 
определят въз основа на клаузите в трудовия договор. До края на тази година работодателите ще имат право да пускат служителите си в 
неплатен отпуск при намален обем на работата, но за не повече от 60 дни и само при положение, че преди това са въвели непълно работно 
време и са ползвали мерките за задържане на персонала, финансирани от държавния бюджет или от оперативната програма “Развитие на 
човешките ресурси”. Изрично е посочено, че в този случай неплатеният отпуск се признава за трудов стаж.

От следващата седмица се очаква да започнат дебати и за увеличаване на минималната работна заплата. 

компаниите с допълнителна бумащина и да предизвика истинска 
война между бизнеса и наетите кадри.

От така описаната схема всъщност най-сериозно се 
очаква да си изпати държавата. Причината е, че сред 
администрацията има чиновници, които не са ползвали по 
200-300 дни от полагащата им се почивка и буквално могат да 
излязат в

едногодишна ваканция насред кризата.

Парадоксът в случая, че правителството 
инициира промените в Кодекса на труда с 
единствената цел да спести парите, които 
иначе трябва да изплати на държавните 
служители. Според изчисленията на 
премиера Бойко Борисов става 
дума за около 300-400 млн. лева. 
В случая, вместо да икономиса 
разходи, кабинетът рискува сам да 
изключи двигателите, чиято задача е да 
осъществят един куп реформи, и по този начин да постави 
бариера пред следващия си мандат. Още по-странното е, че 
за властта взетото решение е единственото правилно. “Ако 
продължаваме така, никакви срокове няма да са достатъчни 
за изчистване на отпуските, затова слагаме ред”, коментира 

социалният министър Тотю Младенов, но не успя да обясни как 
ще се ползват дните, натрупани от държавните служители. 
Особено в министерствата на вътрешните работи и на 
отбраната, където полагаемият отпуск е до 60 дни.

На фона на ожесточените спорове по темата синдикатите 
допълнитело наляха масло в огъня, като предложиха 
служителите да получат

още 3 дни платен отпуск 
в годината

за вършене на лична работа. „Практиката 
е широко използвана в САЩ, където е наречена 

“персонален ден”, обясни лидерът на КТ „Подкрепа” 
Константин Тренчев. На 4 месеца всеки работещ има 

право на на 1 ден, платен от работодателя, и той няма 
право да му го отказва. Въвеждането на подобна практика и 
в България по думите на Тренчев ще предотврати порочната 
практика да се взимат фиктивни болнични. От друга страна 
ще бъде прекратен и дебатът дали сумата за тях да се 
разпределя между работодателите и служителите или да се 
поема само от Националния осигурителен институт, защото 
промяната в режима на плащането им автоматично отпада 
като необходимост.

На този етап обаче идеята за персонален ден остава 



10 1110 11

на заден план, защото синдикатите, работодателите 
и държавата успяха да се споразумеят по въпроса за 
болничните. След дълго умуване как да се разпределят 
първите три дни от отпуска по болест между работодатели 
и наети и какъв процент от средния дневен доход да 
се плаща, преговарящите се спряха на компромисен 
вариант. В сряда (5 май) кабинетът одобри предложението 
работодателите да поемат

70% от среднодневното възнаграждение за 
месеца

през първите три дни на 
болничния, а Националният 
осигурителен институт да 
се включва от четвъртия 
ден, като превежда 80 на 
сто от осигурителния доход. 
Мярката ще започне да се 
прилага веднага, след като 
бъде гласувана от Народното 
събрание, и се очаква да спести 
около 50 млн. лв. бюджета на 
осигурителното ведомство до 
края на годината.

Парадоксът е, че тези 
еквилибристики ни най-малко 
няма да облекчат бюджета 
на Националния осигурителен 
институт. Основните мотиви 
на властта са да дисциплинира 
работодателите, които вместо да съкращават служителите 
си, ги пускат в дълги отпуски по болест, изчаквайки кризата 
да отмине. Мярката обаче няма да постигне целта си, 
защото се отнася до краткосрочните отсъствия от 
работа. Това че фирмата ще заплати два или три дни от 

едномесечния отпуск на всички свои кадри, не е болка за 
умиране, защото НОИ ще преведе сумите за останалите 27 
дни. А при 500 лв. среден осигурителен доход, това са около 
360 лв. на човек месечно. На практика при такава сума всеки 
работодател ще дава по 52.5 лв. за служител в болничен (70 
на сто от дневното възнаграждение от 25 лв. за първите 
три дни), а ведомството ще поема около 400 лева (80 на сто 
от осигурителния доход от 500 лева). С две думи НОИ ще 
спестява средно по 40 лв. на лице, което трудно ще изпълни 
разчетените икономии от 50 млн. лева. Освен ако 1.25 млн. 
работещи българи не излязат в болнични до края на годината.

При това положение е напълно възможно

бизнесът да “изнесе” 
всичко на гърба си,

защото не са пресметнати и 
няколко други фактора, лансирани 
като антикризисни мерки от 
правителството. Става дума за 
обезщетенията за безработица, 
които се предвижда да 
станат 60% от основното 
възнаграждение и ще струват на 
НОИ не по-малко от 7.5 млн. лева. 
Увеличава се и сумата, която 
служителите ще получават 
при фалит на предприятието, 
в което работят. Вместо 720 
лв., както беше досега, те 
ще взимат по 1000 лв., което 

със сигурност ще излезе доста скъпо на осигурителната 
система, ако прогнозите за предстоящи фалити на фирми 
в страната се сбъднат. На всичкото отгоре според 
предварителните данни за първото тримесечие НОИ очаква 
140 млн. лв. по-малко приходи през тази година. /NB/
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От антикризисните мерки на правителството единствените печеливши 
се оказват ... служителите. 
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реформа

Ако сте се “вързали” на приказките за отлагане на пенсионната 
реформа, сигурно сте останали изненадани, че намеренията на 
кабинета се променят толкова светкавично. Само два месеца, 
след като социалнят министър Тотю Младенов обяви, че 
промените в осигурителния модел остават “за по-добри времена”, 
правителството направи рязък завой и реши да не ги бави повече.

От 1 юли 2011 г. трудовият стаж, необходим за излизане в 
заслужена почивка, ще се увиличи с три години, но без да се пипа 
възрастта за пенсиониране. С две думи, за да се пенсионират на 
60 г., жените ще трябва да са работили минимум 37 г., а не 34 
г. както е сега. Мъжете пък ще се пенсионират на 63, но само 
при 40 г. натрупан стаж. Нови правила ще бъдат въведени също 
за работещите в МВР и кадровите военнослужещи. Те ще се 
пенсионират след 30 години общ стаж, от които 20 трябва да са в 
системата на сигурността и отбраната. В момента изискването 
за общ стаж е 25 години, а това за длъжността е 16 г. и 8 месеца.

Хората, които са навършили пенсионната възраст, но не им 
достигат години стаж, няма да губят правото да излязат в 
почивка, но месечният им доход ще бъде намален с 2.4% за всяка 
липсваща година. Тези, които продължават да работят пък, 
независимо че отговарят на изискванията за пенсиониране, ще 
получават бонус от 2.4% върху полагащата им се пенсия за всяка 
допълнителна година, а не 1.1% както е при редовия стаж.

Наред с това кабинетът обмисля мерки за предотвратяване 
на ранното пенсиониране, които се очаква да влязат в сила още 
в началото на следващата година. Преходният период за ранно 
пенсиониране от професионални пенсионни фондове например ще 
бъде удължен до края на 2012 година. Предвижда се и въвеждането 
на механизми за диференцирането на минималния осигурителен 
доход за самоосигуряващите се. В момента всички хора със 
свободни професии плащат осигуровки минимум върху 420 лева на 
месец независимо от доходите си.

Предлага се и нова 
схема за пресмятане на 
стажа от I и II категория 
труд при изчисляването 
на новоотпуснатите 
пенсии след 1 януари 2011 
година. Сега за да се 
пенсионира човек по-рано 
при I категория труд, 
се изискват 10 г., а при 
II категория - 15 години 
стаж. Всяка прослужена 
година при по-тежки 
условия обаче също се брои 
за няколко и в резултат 
на това има служители с 
натрупани над 100 години 
трудов стаж. Според 
новото предложение 
всяка изработена при I и II 
категория труд година над 
изискуемите ще се зачита 
за трета категория труд и ще се прибавя само 1.1 на сто, за да се 
избегне лавинообразното нарастване на годините за стаж.

Плановете на този етап са  всички представени предложения да 
се обсъдят в Националния съвет за тристранно сътрудничество 
с работодателите и синдикатите до края на май. През юни 
поправките ще влязат в Министерския съвет, а в началото на 
септември - в Народното събрание. По думите на социалния 
министър Тотю Младенов основните цели на пенсионната реформа 
са укрепването на бюджета на НОИ и създаването на възможности 
за повишаване на сегашните и бъдещите пенсии.
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Преди броени дни стана ясно, че наши предприемачи, 
които още не са навършили 36 години, имат шанс да 
спечелят 100 хил. лева с иновационен проект, ако се 
включат в инициативата за развитие на бизнес идеи Em-
power. Конкурсът  се организира от едноименната фондация 
със съдействието на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма и с партньорството на “Сосиете 
Женерал Експресбанк”.

В конкурса могат да се включат хора, които имат 

идея за нов бизнес или са стартирали 
компании

преди не повече от една година. Документи ще се приемат 
до 30 юни 2010 г., като срокът е удължен с месец, за да може 
кандидатите да се подготвят по-добре.

Очаква се през този месец в София, Пловдив и Варна да 
се проведат три открити срещи, по време на които изявени 

гост лектори ще споделят своя собствен 
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.

“Сосиете Женерал Експресбанк” пък ще 
съдейства с експертно мнение и помощ за 
бъдещите млади предприемачи като част от 
цялостния й ангажимент към инициативата.

Погледнато по-глобално, 

българската проява съвпада с 
една доста интересна промяна

в политиката на Европейската  комисия. 
В края на април Брюксел оповести план за 
опростяване на процедурите за участие в 

научноизследователски проекти, финансирани от Общността. 
Основната цел е кандидатстването за средства да стане 
прозрачно и привлекателно за най-добрите изследователи 
и иновативни дружества в Европа и извън нея. Наистина 
от решаващо значение за успеха на стратегията “Европа 
2020” на ЕС е да се гарантира пълното оползотворяване на 
европейския научноизследователски потенциал, като се има 
предвид необходимостта от укрепване на икономическото 
възстановяване и от разработване на нови източници за 
растеж и работни места в замяна на загубените вследствие 
на кризата. В допълнение към предложенията за опростяване 
Еврокомисията е определила и група от независими експерти, 
които да направят преглед на всички аспекти на сегашната 
Седма рамкова програма.

“Нашите предложения са насочени към минимизиране 
на административната тежест в европейските 
научноизследователски програми. Трябва да привлечем за 
участие най-добрите изследователи и най-иновативните 
дружества, както и да им дадем възможност да се 
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Росен Цветков, 
rosen@newbusiness.bg

Иновациите и 
предприе-
мачеството 
без съмнение 
вървят ръка 
за ръка. Млади 
хора с идеи, 
готови да ги 
реализират - 
това е което 
се цени в 
Европейския 
съюз. 
България 
също 
постепенно 
прави 
стъпките в 
правилната 
посока.

по-лесни пари 
за иновативни 
стартъпи
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съсредоточат върху постигането на резултати, а не върху 
решаването на бюрократични проблеми. Това ще даде тласък 
на европейската икономика и ще спомогне за подобряване на 
качеството на живот. Преди всичко трябва

да насърчаваме малките и средните 
предприятия 

за по-широко участие. Вярвам, че това може да бъде 
постигнато без отстъпки по отношение на финансовия 
контрол. Призоваваме другите институции на ЕС да ни 
подкрепят за постигането на тази цел”, заяви Мойра Гейгън-
Куин, еврокомисар по научните изследвания и иновациите.

Еврокомисарят, отговарящ за бюджета, Януш Левандовски 
добави: “При преразглеждането на финансовия регламент, 
който ще бъде представен от Комисията следващия месец, 
идеите за опростено финансиране на научните изследвания 
ще бъдат подкрепени с конкретни правни предложения, които 
ще са от полза и в много други области на политиката. 
Нуждаем се от опростени правила, за

да насърчим потенциалните получатели на 
безвъзмездни средства от ЕС

- като например малки и средни  предприятия или 
неправителствени организации, да кандидатстват за тях. 
Опростяването означава по-добро обслужване на гражданите 
и предприятията от бюджета на ЕС.”

Първата част от стратегията на Брюксел ще позволи 
подобрения по сегашната правна и регулаторна рамка, някои 
от които вече се осъществяват. Те включват например 
усъвършенствани информационни системи, по-последователно 
прилагане на правилата - по специално за одит, и подобряване 
на структурата и съдържанието на “поканите за представяне 
на предложения”, в отговор на които научноизследователските 
организации и предприемачите кандидатстват за 
финансиране.

Втората част включва промяна на съществуващите 

финансови правила, за да стане възможно по-радикално 
опростяване, като същевременно се запази ефективният 
контрол: например чрез разширено използване на “методиката 
на средните разходи”, чрез която се избягва необходимостта 
да се отчитат поотделно и прецизно 

всички малки пера от разходите по 
проектите. 

Комисията се стреми също така да позволи при 
финансирането на проекти от ЕС да се използват същите 
счетоводни методи като изискваните при националното 
финансиране на научните изследвания. Необходимо е решение 
на Европейския парламент и на Съвета по тези предложения.

Предвижданото трето направление на промени ще се 
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Договорът между трите институции бе подписан от председателя на 
Фондация Empower United Томас Хигинс (вляво) и шефа на “Експресбанк” Филип 

Лот в присъствието на зам.-министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма Евгени Ангелов (в средата).
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има предвид за осъществяване в бъдещи рамкови програми за 
научни изследвания. Представените варианти включват преход 
към “заплащане според резултатите”, което би означавало, 
че на получателите се плаща фиксирана еднократна сума за 
решаването на конкретна научна задача, като те ще трябва 
да доказват, че решението е ефективно и ефикасно, вместо да 
отчитат разходите по отделни пера.

Междувременно Комисията започна и междинното оценяване 
на сегашната програма. Определена е група от независими 
експерти с ръководител Ролф Анерберг, която да извърши 
оценяването и да представи доклад през есента на тази година.

Седма рамкова програма

се оказа много привлекателна за изследователската общност, 
като от 2007 г. насам бяха получени над 33 000 предложения 
и финансирани близо 7000 проекта. В нея участват почти 
всички европейски университети. Вече бяха предприети няколко 
конкретни мерки за опростяване на процедурите както при 
разработването на програмата, така и в хода на нейното 
осъществяване.

Например, бяха въведени нов гаранционен фонд и единна 
система за регистриране, което означава, че организациите, 
кандидатстващи за финансиране по няколко проекта  за няколко 
години, трябва да въведат 
само веднъж своите данни. 
Сега осем от всеки десет 
участници в седма рамкова 
програма са освободени от 
предварителна проверка на 
финансовите им възможности, 
а трима от всеки четирима 
участници са освободени от 
представянето на официални 
финансови отчети, 
необходими за 
периодичните 
декларации за 
направени разходи. 
/NB/

американският компютърен гигант 
IBM стартира програма в подкрепа на 
иновативни млади предприемачи, които 
се вписват в неговата визия Smarter 
Planet за бъдещето на градовете и 
планетата. В рамките на инициативата 
IBM Global Entrepreneur компанията 
ще предоставя на независими нови 
фирми безплатен достъп до своите 
бизнес софтуерни решения, човешки 
ресурс, както и подкрепа в сферата на 
продажбите и маркетинга. програмата 
е част от IBM PartnerWorld – глобална 
инициатива за привличане на бизнес 
партньори.

на практика IBM е готова да 
обезпечи цялата инфраструктура на 
участниците в програмата, без обаче 
да ги финансира директно с пари. за 
мнозина  начинаещи бизнесмени парите 
може би са

предпочитаната форма на 
подкрепа,

подкрепя 
стартиращи 

предприемачи

ИСКАТЕ ЛИ ДА 
ЗАПОЧНЕТЕ 

БИЗНЕС, КАТО 
ЧАСТ ОТ 

КОНЦЕПЦИЯТА 
SMArTEr pLAN-
ET НА IBM? АКО 
ОТГОВОРъТ Е 

„ДА“, НОВИНИТЕ 
СА ДОБРИ ЗА 

ВАС. „ГОЛЯМАТА 
СИНЯ“ ОБЯВИ 

НАЧАЛОТО 
НА ГЛОБАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА 
СъТРУДНИ-
ЧЕСТВО С 

НОВИ ФИРМИ, 
ГОТОВИ ДА 
ПРОМЕНЯТ 
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вместо технологии, които те едва ли биха внедрили 
в компанията през първите пет години от нейното 
съществуване. истината е обаче, че дори и ако бяха 
получили финансиране, те щяха да го вложат 
в съвсем конкретни пера (екип, технологии, 
маркетингови услуги) и едва ли някой би им 
позволил да си закупят с парите новия модел на 
мазерати :). 

а предлаганата от IBM подкрепа на 
практика включва най-необходимите 
компоненти от съществуването на една 
бизнес система и то в съчетание с бизнес 
ноухау, каквото най-често липсва на 
стартиращите предприемачи.

„това, което ние предоставяме на 
предприемачите с анонсираната от 
IBM инициатива Global Entrepreneur е 
точно

това, от което имат 
нужда.

 първо те искат достъп до 
софтуер  на IBM, без значение 
дали по модела „on-premise“ 
или като част от някакви 
„облачни“ услуги, и по-точно 
те го искат безплатно. освен 
това ние ще прикрепим към 
идеите им реални мениджъри 
на проекти от IBM, които 
ще си сътрудничат с тях 
в рамките на това, което 
наричаме SmartCamps (умни лагери)“ - посочва джим 
Коргъл от IBM ISV and Developer Relations.

„някои от класическите проблеми в ранното развитие 
на стартъпите са наистина много прости. много  от 
стартъпите, които виждаме например в силициевата 
долина, са създадени  от хора на технологиите и те 

имат проблем да помнят винаги, че изграждат 
бизнес. а бизнесът включва всички аспекти от 
работата с клиентите, решаването на проблемите 
и осмислянето на пазара“ - добавя сюзън лукас – 
Конуел, която е партньор на проекта.

Какво предлага IBM?

 на участниците ще се предложи безплатен 
достъп до продуктовите линии Informa-
tion Management, Lotus, Rational, Tivoli и 
WebSphere, насочени към бизнес клиенти. 
партньорите ще могат да използват 
тези продукти за демонстрация, оценка, 
разработка на търговски приложения, 
тестове, както и за обучителни цели. 
благодарение на партньорството си 
с Amazon Web Services (AWS) и Novell, 
IBM ще даде възможност на екипите 
от разработчици да използват 
и „облачните“ инструменти за 
разработка DB2 Express-C и Web-
Sphere sMash. освен това те 
ще могат да се възползват 
и от различни браншови 
инициативи за разработка 
на приложения в сферата на 

енергетиката, комуналните 
услуги, здравеопазването, 
телекомуникациите, както и 

електронното правителство.
особено важно е, че участниците  в инициативата ще 

Сградата на IBM в Чикаго.
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получат освен  безплатен софтуер, 
също и разнообразни инструменти 
за разработка и тестове на 
IBM. освен това те ще бъдат 
подкрепени в усилията си и от

 екип на „Голямата синя“

започвайки от ментори в 
сферата  на бизнеса и маркетинга, 
до проджект мениджъри на 
всички нива на проектите им. В 
рамките на т.нар. „умни лагери“, 
организирани от IBM те ще могат 
да получават съвети дори от 
рискови инвеститори, висши 
мениджъри на големи компании, бизнес ангели и успешни 
предприемачи.

Вероятно за някои предприемачи обаче най-ценни ще 
бъдат възможностите за обучение и консултации, при 
това съобразени със спецификите на конкретния бранш, 
в който ще развиват своите проекти. В рамките на 
партньорството те ще получат достъп до онлайн курсове 
и анализи на пазарните тенденции. накрая IBM ще подкрепи 
промотирането и маркетирането на готовите продукти 
или услуги, и ще ги популяризира като част от своята 
концепция Smarter Planet. В 
добавка стартиращите 
бизнесмени ще могат 
да включат своите 
проекти в специална 
директория към 
програмата Global Entre-
preneur.

За кого е предназначена 
програмата?

 не всеки предприемач обаче 
може да получи подкрепа в рамките  
на програмата Global Enterpre-
neur. Желанието  на IBM е да си 
партнира със собственици  на 
стартиращи фирми за софтуер, 
които  биха спомогнали за 
осъществяването на визията 
на компанията за една по-умна 
планета и общество. те могат 
да разработват решения в 
сферата на строителството, 
благоустройството, банките и 

финансите, образованието, енергетиката, хранително 
– вкусовата промишленост, здравеопазването, 
инфраструктурата, държавната администрация, cloud – 
технологиите и много други сектори, но задължително 
условие е да са достатъчно иновативни. подходящи са 
също и проекти, които променят условията в сектори, 
като телекомуникациите, управлението на автомобилния 
трафик и водоснабдяването.

„бих посъветвал всеки предприемач  да помисли за 
няколко ключови  неща. на първо място вие трябва да сте 

сигурни, че

гледате голямата 
картинка

и обмисляте решение, 
което е  много 
иноватовно. то не 
трябва да е  решение 

Джим Коргъл, 
ISV and Developer 

Relations в IBM

Сюзън Лукас – Конуел,
партньор на проекта 
IBM Global Entrepreneur
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от типа me-too (букв. „и аз също“ - т.е. такова, което ни 
нарежда сред другите играчи в един вече съществуващ 
пазар). след това трябва да се убедите, че тази концепция 
или решение могат да бъдат успешни, като говорите с 
потребители за тях. друг съвет, който бих дал на този 
тип предприемачи, е да си партнират активно“ - обяснява 
промод хак, представител на Norwest Venture Partners при 
анонсирането на програмата.

някои анализатори вече побързаха  да сравнят 
програмата IBM Global Entrepreneur с инициативата Mi-
crosoft BizSpark, обявена преди малко повече от година. 
последната също има за цел да подкрепя стартиращи 
предприемачи в сферата на иновациите с технологична 
инфраструктура и ноухау в сферата на разработката, 
продажбите и маркетинга.

инициативата на IBM е насочена към компании, които 
работят на софтуерния пазар не повече от три години.

стартъпите ще могат да останат  в програмата в 
продължение на три години, след което сътрудничеството 
ще може да бъде продължено, според условията  на 
партньорската програма IBM PartnerWorld.

Защо е създадена инициативата?

 „нашата визия за умната планета  е изцяло базирана на 
сътрудничеството. тя е тясно свързана с партньорства 
във всички аспекти на екосистемата: академичната 
общност, правителствата и най-важното – с истинските 
новатори“ - обяснява Клаудия фан мунсе, представител на 
IBM Venture Capital Group. според някои наблюдатели обаче 
решението на IBM да подкрепя технологичните стартъпи 
се обяснява първо с интереса на компанията да внедрява 
своите софтуерни решения и концепции в колкото може 
повече офиси и бизнеси. Като втора възможна причина 
се посочва фактът, че до сега „голямата синя“ така и не 
успява успешно да привлече в своята екосистема малкия 

и среден бизнес, чиито представители често се плашат 
от силния корпоративен характер на нейните услуги 
и продукти. „ние знаем, че ако работим заедно, можем 
да променим нещата. светът става все по-свързан и 
интелигентен, и точно сега е моментът да използваме 
технологиите, за да отговорим на много от

днешните социални предизвикателства“

- се казва в официалното изявление на компанията.
IBM е една от най-старите технологични  корпорации 

с близо 80 годишна  история, която е преминала  успешно 
през индустриалната  епоха. днес обаче с навлизането  на 
бизнеса в информационната  ера, големите корпорации 
постепенно отстъпват част от влиянието си на по-малки 
и гъвкави пазарни субекти – фирми, неформални екипи и 
общности за разработка. нови компании, създадени само 
преди няколко години, като YouTube, Skype и Facebook, днес 
се оценяват на милиарди долари и тепърва ще видим още 
технологични стартъпи, които за кратко ще преминавад 
границата от 1 милиард долара. изглежда в IBM учат 
бързо този урок и предпочитат да бъдат начело на новата 
вълна, привличайки на своя страна колкото може повече от 
иновативните стартъпи 
с голям потенциал 
за успех. Каквито и 
да са мотивите на 
ръководството на 
компанията, новата 
инициатива със 
сигурност може да 
отвори вратата на 
много стартиращи 
компании към по-
бързо и целенасочено 
развитие. /NB/
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Вътрешно фирмена 
система за 
видеоконференция

Дори на малките и средни компании им се налага да пращат служители 
в командировки. Някои видове бизнес имат и изисквания да разполагат с 
хора в различни градове. Понякога комуникацията между тях и основния 
офис е силно затруднена. Въпреки различните начини за сътрудничество 
онлайн, все още е трудно да се замени живата връзка с колегите. 
Особено, когато става въпрос за сложни проекти. Трудно е и ако трябва 
да се уточняват редица детайли между главните действащи лица, които 
обаче живеят в различни градове или държави.

Системите за видео конферентна връзка донякъде решават този 
проблем. С тяхна помощ може да се спести евентуално пътуване и 
разходите покрай него и в същото време да се свърши набелязаната 
задача. За съжаление малките и средни фирми трудно могат да отделят 
средства за закупуването на корпоративна система за видеоконференции 
от утвърдени доставчици като Cisco например. Друг проблем е свързан 
с уплахата от внедряването на подобни системи, както и дали те ще 
могат да се ползват от служителите без затруднения.

Решение на тези проблеми съществува в лицето на един проект с 
открит изходен код.

BigBlueButton е изграден на базата на 14 различни софтуерни 
компонента и служи за създаването на интегрирана система за уеб 
конференции, която може да работи на Mac, Unix или Windows платформи.

 Защо BigBlueButton?
 
Според проекта стартирането на уеб конферентна връзка не трябва 

да е по-трудно от натискането на един метафорично казано „голям син 

бутон”. Така са поставени основите на BigBlueButton който всеки може 
да ползва безплатно и да разширява с необходимите му компоненти. И 
понеже провеждането на уеб конференции е широко понятие, фокусът на 
BigBlueButton е насочен към отдалеченото обучение. Това обаче, не пречи 
системата да се използва и за по тривиални задачи, като обикновено 
провеждане на бизнес разговори между колеги в отдалечени офиси.

 Какво може да правите с BigBlueButton?
 
BigBlueButton проектът е в доста активна фаза на развитие и 

постоянно се подобрява и излизат нови версии с различни новости. 

РЕШЕНИЕ С ОТКРИТ ИЗХОДЕН КОД МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА 
БИЗНЕСА ВИ КАТО ПЕСТИ ПАРИ ПРИ ОТДАЛЕЧЕНИ РАЗГОВОРИ.
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Захари Димитров, 
zak@newbusiness.bg

BigBlueButton е изграден чрез комбинирането на 14 компонента с открит 
изходен код.

http://bigbluebutton.org/
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Основните промени, които се правят са фокусирани върху лесна употреба 
от начинаещи потребители, модулна архитектура и изчистен дизайн - за 
програмистите. Проекта е хостван в хранилището Google Code, което до 
известна степен говори добре за неговата функционалност.

Както вече споменахме BigBlueButton е изграден чрез комбинирането на 
14 софтуерни компонента с открит изходен код. Сред тях са системата 
за изграждане на телефония Asterisk, MySQL базата данни и офис пакета 
openoffice.org.

 

Възможностите на програмата
 
Съществуват три основни роли, които 

потребителите ползват в BigBlueButton - 
наблюдател, презентиращ и модератор.

Наблюдатели следят конференцията, 
като имат право да обсъждат 
подробности с другите участници 
посредством чат система. Това могат 
да бъдат служителите, които са 
инструктирани по дадена задача или им 
се обяснява развитието на даден фирмен 
проект.

Презентиращите имат същите 
възможности като наблюдаващите 
плюс функции за добавяне на файлове 
и споделяне на десктоп средата. 
Отбелязани са със специална икона, за да 
се различават от другите потребители. 
Модераторите са отговорни за 
ръководенето на дискусиите и имат 
същите права както и презентиращите. 
Разликата е, че те са хората определящи 
кои от участниците, включително и 
самите тях могат да станат презентиращи.

Наблюдателите в уеб конференцията могат да привлекат вниманието 
на презентиращата страна като използват функцията за вдигане на ръка. 
По този начин всички свързани потребители в текущата сесия ще видят 
че те имат въпрос.

Прозореца с презентациите позволява да се гледа представянето 
на даден проект или идея. Участниците могат да разглеждат цялото 
съдържание на документите, както и произволно да превключват между 
различните слайдове.

BigBlueButton включва общи и лични стаи за разговори, където 
зрителите да общуват помежду си. Всички участващи могат да използват 
възможностите на вградените им в лаптопите или външните уеб 
камери и да гледат едновременно видео съдържание. Хората изнасящи 
презентациите могат да споделят различни pDF и офис документи, 
и да превключват между тях по време на презентациите. Специален 
указател в прозореца за презентации позволява да се следи мисълта 
на презентиращата страна. Споделянето на десктопа позволява да се 
преподава работа с различни приложения.

Модераторите могат да включват и изключват участници в 
конференцията като щракват върху техните имена. Те също така могат 

да забраняват временно достъпа на 
служители, когато се обсъждат не 
пряко свързани с тях задачи.

Поддръжка

BigBlueButton се поддържа от 
онлайн общество от програмисти 
и потребители на системата. 
Съществуват разработени редица 
ръководства и упътвания за 
инсталацията му, които постоянно се 
обновяват. Може да задавате въпроси 
директно на създателите на различни 
компоненти. Допълнително има и 
чуждестранни компании предлагащи 
платена поддръжка и обучение на 
персонала.

Заключение

BigBlueButton е добър проект с открит изходен код за създаване на 
системи за видеоконференции. Подкрепян от Google Summer of Code 
инициативата може да очакваме само подобрения по неговата система. 
С негова помощ и малко ИТ подкрепа всяка една фирма може да създаде 
лесно решение за връзка между отдалечените си офиси или дистанционно 
обучение на персонала. BigBlueButton включва лесна интеграция с други 
популярни проекти с открит изходен код като Drupal, Moodle и Sakai, с 
чиято помощ може да изградите цялостната си вътрешнофирмена ИТ 
инфраструктура. /NB/
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Основната среда за работа на приложението. Може да видите 
презентация на възможностите му и чат прозорец за обмен на 

текстови съобщения.
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КаК реших да се занимаВам с бизнес?
Искахме да променим света и да окажем въздействие, като го направим по-добро място!    

моят модел на подраЖание за започВане на бизнес
Няма. 

КаКВо ми помогна най-много
Велики хора с вяра и знания в области, където сме по-слаби.    

най-голямото ми предизВиКателстВо до сега 
Набирането на средства, небоходими за въвеждането на истински прогресивна технология на 
масовия пазар, и освобождаването от нашия перфекционизъм.  

най-хубаВото В тоВа да си предприемач е ... 
... свободата и способността да влияеш на света и живота на хората. 

моят съВет Към тези, Които планират да започнат бизнес
Не спирайте да се борите! Останете верни на себе си и на хората около вас. Бъдете напълно 
отдадени на работата си и знайте какво ТРЯБВА да пожерствате, за да успеете, дори в личния си 
живот. Продължавайте напред и не спирайте да се борите. 

петер харцбех
якоб де лемос

Дания
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“Не спирай да се бориш!.”

образоВание

Компания

адрес

интернет адрес

E-MAIL

сеКтор

услуги/продуКти

създадена

слуЖители

Непрекъснато повишаване 
на квалификацията

iMOTIONS - Emotion Tech-
nology A/S

Vestergade 18E
1456 Kobenhavn K

www.imotionsglobal.com

info@imotionsglobal.com

Софтуер

Неинтрузивен софтуер за 
определяне на човешката 
емоционална реакция и 
визулно внимание към 
стимули, както и програми 
за проследяване на погледа 
при движещи се обекти 
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