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Компютърен предприемач и счетоводители с дългогодишен 
опит обединиха силите си, за да предложат на българските 
фирми достъпни счетоводни услуги в лицето на сайта Scheto-
vodstvo.com. 

Сайтът предлага:
- (пре)регистрация на фирми
- пълно счетоводно обслужване
- данъчни оптимизации
- изготвяне и подаване на отчети към Агенция по 

вписванията и др. държавни институции
Различното от множеството счетоводители, предлагащи 

услугите си, е ясният и точен ангажимент, който Schetovod-
stvo.com поема към клиентите си - обезателно с подписан 
договор, висока надеждност, заложени срокове, гарантиращи 
качествена работа и непрекъснатият стремеж към 
подобрение на услугата. А за да облекчат всяка стартираща 
фирма, без значение от дейността й, от Schetovodstvo.
com предлагат 50 % отстъпка от цената за първото 
тримесечие.

В момента екипът на сайта разработва модул за 
автоматизиране на 

счетоводния процес, 
който допълнително 
ще подобри 
обслужването, и 
същевременно ще 
даде възможност 
за безпрецедентно 
добри условия за 
ползващите го.

Счетоводни услуги в полза на 
предприемачите
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още 50 млН. еВро по “коНкуреНтоспособНост” чакат малкия 
и средеН бизНес

Малките и средни предприятия вече могат да подават проектите си за 
технологична модернизация по оперативната програма “Конкуренто-
способност”, обявиха от Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП). Фирмите могат да разчитат на безвъзмездно 
финансиране в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лв.), ако се включат в 
откритата процедура до 16 часа на 10 август.  

Още на www.newbusiness.bg

плоВдиВ избира “млад предприемач” за 2010 годиНа  
Община Пловдив отдел „Деца и младежки дейности” за втора поредна година 
обявяват конкурс за „Най-добър млад предприемач на Пловдив за 2010 г.” 
Конкурсът има за цел да стимулира креативността и предприемчивостта 
на младите хора на територията на гр. Пловдив. В конкурса може да 
участва всеки български гражданин с постоянна адресна регистрация на 
територията на Община Пловдив и на възраст между 18 и 33 навършени 
години, считано към 15 НОЕМВРИ 2010г., когато е крайният срок за подаване 
на проектите.

Още на www.newbusiness.bg

Наградиха с оборудВаНе пет стартиращи студеНтски фирми 
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков връчи 
оборудване на пет стартиращи фирми на студенти от Лесотехническия 
университет. Церемонията се състоя на изложението „Преглед на 
софийското студентско инженерно научно творчество”, което започна в 
блок 12 на ВУЗ-а. Оборудването, което предоставя МИЕТ, е закупено със 
средства от Фонда за стимулиране на предприемачеството на стартиращи 
академични фирми.

Още на www.newbusiness.bg

бизНесът Ни страда от дефицит На добри идеи 
Бизнесът в България страда от сериозна липса на добри идеи, а 
осъществяването и на малкото брилянтни хрумвания на младите 
предприемачи обикновено е в ограничен размах. Тази констатация направи 
собственикът на Benev Limited Боян Бенев по време на студентски форум 
„Предприемачеството – четвъртият фактор в икономиката”, организиран 
от Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг по повод 20-годишнината 
на висшето училище. 

Още на www.newbusiness.bg

НОВИНИ

http://www.newbusiness.bg/news/view/1003/oshte-50-mln-evro-po-konkurentosposobnost-chakat-malkiya-biznes
http://www.newbusiness.bg/news/view/1048/plovdiv-izbira-mlad-predpriemach-za-2010-godina-
http://www.newbusiness.bg/news/view/1051/nagradiha-s-oborudvane-pet-startirashti-studentski-firmi
http://www.newbusiness.bg/news/view/1046/biznesayt-ni-strada-ot-defitsit-na-dobri-idei-
http://www.schetovodstvo.com/


2 32 3

отрязаха Ни за домейНа .бг 
Международната организация за интернет имената и адресите ICANN отказа 
регистрация на символите “бг” за национален интернет адрес на кирилица, 
съобщиха от министерството на транспорта. Причина за оценката на 
независимите експерти е визуалната прилика на предложението със 
съществуващи адреси на латиница. Независимо от широката обществена 
подкрепа в България за „бг” като най-харесваното съчетание от букви на 
кирилица, при оценката е взето предвид, че интернет е световен ресурс и 
уникалността в него е най-важна.

 Още на www.newbusiness.bg

миНималНа заплата от 290 лВ. поискаха сиНдикати
Минималната работна заплата да се вдигне от 240 на 290 лв. от 1 юли, 
настояха от Конфедерацията на независимите синдикати в България. 
Според профсъюза това е най-добрата антикризисна мярка, защото не само 
ще увеличи приходите от данъци и осигуровки в хазната, но и ще увеличи 
разполагаемия доход на хората, което от своя страна ще стимулира 
потреблението. Увеличаването на минималната заплата бе и условието, при 
което синдикатите се съгласиха на компромисния вариант работодателите 
да заплащат първите три дни от болничните на служителите си в размер 
на 70% от трудовото им възнаграждение. 

Още на www.newbusiness.bg

милиоНерите В българия се уВеличаВат 
Трима души са посочили в данъчните си декларации, че имат да довнасят над 
1 млн. лв. данък. Това означава, че те са декларирали годишен доход от по 
над 10 млн. лв. През 2009 г. само един човек е посочил доходи над 10 млн. лв. 
в годишната си декларация. 

Още на www.newbusiness.bg

1000 лВ. глоба за НеВярНа декларация
Общо 530 000 българи декларираха пред НАП доходите си от 2009 г., сочат 
данните от приключилата в края на април данъчна кампания. Към същия 
период на миналата година физическите лица, подали декларации са били 
почти 517 000. По интернет своите доходи са декларирали 32 000 граждани, 
което е с почти 10 000 души повече от миналата година. Неподаването в 
срок на годишна данъчна декларация от физическо лице се санкционира с 
глоба до 500 лева. Ако посочените в декларацията данни са неточни и водят 
до освобождаването от данък или намаляването му, глобата е до 1000 лева.

Още на www.newbusiness.bg
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Weld1 е отговор на пазарните потребности от добър 
дизайн на достъпна цена. Сайтът дава възможност на 
малките и средни фирми да организират конкурси между 
най-добрите дизайнери на свободна практика. С помощта 
на този сайт всеки бизнес може да разчита на качествена 
визия на добра цена, независимо дали се нуждаете от лого на 
фирмата или по-сложен проект.

Weld1 разчита на професионално отношение и неотменна 
отговорност. Правилата на провежданите конкурси не 
допускат дублиране на вече съществуващи идеи, концепции 
и групи от елементи. Не можете да поръчате изработка, 
която копира съществуващ продукт, а също така не можете 
да публикувате участие в конкурс, ако вече има подобно на 
вашето.

Стартирането и участието в конкурс е безплатно! 
Авторските права на всяко предложение са собственост на 
дизайнера, до момента на победа в конкурс. Декларирането на 
собственост върху отделните елементи е уредено в момента 
на публикуване на педложението и е достъпно за справка при 
всеки преглед на участието в конкурса. Уреждането на тези 
отношения е в интерес и отговорност на страните при 
осъществяване на сделката след приключване на конкурса. 
Екипът на Weld1 дисквалифицира всички открити опити за 
плагиатство.

Weld1 - 
качествен дизайн с бюджет 

по ваш избор

http://www.newbusiness.bg/news/view/1044/otryazaha-ni-za-domeyna-bg
http://www.newbusiness.bg/news/view/1036/minimalna-zaplata-ot-290-lv-poiskaha-sindikati
http://www.newbusiness.bg/news/view/1034/milionerite-v-baylgariya-se-uvelichavat
http://www.newbusiness.bg/news/view/1024/1000-lv-globa-za-nevyarna-deklaratsiya
http://www.newbusiness.bg/news/view/1051/nagradiha-s-oborudvane-pet-startirashti-studentski-firmi
http://weld1.bg
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 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 май 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 юни ЗКПО, Наредба №Н-18

Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за • 
корпоративното подоходно облагане.
Внасяне на данъка върху приходите за месец май от бюджетните • 
предприятия.
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец май: 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 май.
Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на • 
фискални устройства за разчетени фискални памети през месец май.
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 май.

 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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Връзват касовите апарати с Нап
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Според записаните 
изменения в Закона за 
данъка върху добавената 
стойност, които 
депутатите приеха 
в края на миналата 
година, всички касови 
апарати трябва да имат 
техническа възможност 
за връзка със системата 
на Националната агенция 

за приходите (НАП) до 
средата на 2011 година. Съгласно промените министърът 
на финансите трябва да направи съответните корекции 
в наредбата за регистриране и отчитане на продажбите 
в търговските обекти до 6 месеца след влизането в сила 
на измененията в закона. След това търговците ще имат 
още една година гратисен период, така че да приведат 
фискалните си устройства съгласно изискванията на 
нормативната уредба.

В момента такава връзка имат само големите търговски 
вериги, но тя липсва в малките обекти, където всъщност 
се извършва контрабандата, обясниха експерти. Според 
данъчни служители в случая не се цели НАП да отчита 
всяка една транзакция, покупка или продажба, а да бъде 
подпомогнато прякото наблюдение върху търговските обекти. 
За пример бе посочено, че когато инспектори от приходната 
администрация държат под око определен обект, оборотът му 
се вдига поне 10 пъти.

Според източник на NewBusiness.bg базисният вариант 

на Наредба 18 за регистриране и отчитане на продажби в 
търговските обекти чрез фискални устройства вече е готов 
и е изпратен за съгласуване във финансовото министерство.  

Запознати с текста коментираха, че съгласно 
нормативите търговците са разделени на групи. Всички 
бензиностанции трябва да осигурят дистанционната връзка 
до март 2011 г., а останалите търговци - до юни 2011 година. 
“Това ще стане поетапно, започваме от високорисковите и 
оборотни вериги, а след това трябва да бъдат свързани и 
по-малките магазинчета и сергии. Важно е да се уточни, че 
връзката ще става през GPRS, а не чрез кабелен интернет, 
за да се избегнат рисковете от хакерска намеса”, обясни 
източник от приходната администрация. По думите му, всяка 
група търговци ще подава в НАП отчет от касовите си 
апарати на различни периоди. Например за бензиностанциите 
това ще става поне 2-3 пъти дневно, докато за малките 
обекти отчитането ще е веднъж седмично, поясниха още 
данъчните.

За да бъдат улеснени максимално търговците, хората 
на Красимир Стефанов са провеждали регулярно срещи с 
тях, както и с мобилните оператори и производителите 
на касови апарати. Целта е да няма паника и масова смяна 
на устройства. Данъчните уточниха, че около 80% от 
фискалните устройства няма да бъдат подменяни. Към тях 
може да бъде прикачено специално устройство, което според 
запознати струва между 150 и 200 лева. От НАП поясниха още, 
че обмена на данни чрез GPRS ще излиза на търговците около 
3-4 лв. месечно и то при интензивен трафик.

Предстои в следващите дни наредбата да бъде публикувана 
на сайта на Министерството на финансите. 

Дара Христова, 
dara@newbusiness.bg
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Още в първите месеци, след като седна в министерското 
кресло, Симеон Дянков се обяви за въвеждането на регистър 
на лоялните към хазната търговци, които да получават 
по-бързо данъчния си кредит. Това бе идея която претърпя 
своето корабокрушение през последната година от 
управлението на кабинета “Станишев”, а пък корените й у нас 
датират още от времето на Муравей Радев.

Явно, осъществяването на тази идея в момента зависи 
единствено то настроенията на финансовия министър, 
защото преди около месец пред столичен информационен 
сайт Дянков заяви, че коректните към хазната данъкоплатци 
трябва да получават данъчния си кредит в рамките на... 7 
дни. И дотам...

По неофициална информация фирмите, регистрирани по 
Закона за данъка върху добавената стойност, са между 220 
и 250 хиляди. Ако бъде въведен, подобен “златен регистър” 

би улеснил процедурата и за самите данъчни служители, 
коментираха представители на бизнеса. Данните на 
Националната агенция за приходите (НАП) сочат, че към 
края на февруари 2010-а заявеният за възстановяване ДДС 
е над 1 млрд. лева. За около 500 млн. лв. от тази сума текат 
данъчни ревизии. А процедурите за връщането на останалите 
половин милиард лева въобще не са започнали. За справка, през 
септември 2009-а, според статистиката на финансовото 
министерство блокираните средства за връщане на данъчен 
кредит са над 300 млн. лв., докато  в началото на годината 
те са били над 560 млн. лева.

Идеята е в “Златния регистър” да бъдат включени фирми, 
които са били коректни към бюджета и отговарят на 
определени критерии. Впрочем изпълнителният директор 
на НАП Красимир Стефанов пое ангажимента още през 
2008 година да проучи възможностите за нормативно 
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Дара Христова, 
dara@newbusiness.bg

златният регистър 
отново е в задънена улица 
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регламентиране на подобни взаимоотношения между 
работодателите и приходната агенция, като се разшири 
възможността за включване на фирми в списъците за средни 
и големи данъкоплатци и осигурители. И това вече е факт. 
Във всяка от териториалните структури на НАП е създадена 
нова дирекция за средни данъкоплатци. Отделите за големи 
данъкоплатци се запазиха, но работят с оптимизирани 
критерии.

По неофициални данни около 7 и 8 хиляди фирми са 
класифицирани като големи или средни данъкоплатци. По 
този начин те ще получават преференциално обслужване, 
възможност по-бързо да си възстановят ДДС. От друга 
страна би трябвало и да бъдат контролирани по-лесно.

За момента от НАП обаче отказаха да коментират дали 
действително са започналаи работа по “Златния регистър”, 
тъй като идеята му е да обхваща абсолютно всички данъчно-
задължени лица, без значение дали става въпрос за малки или 
големи фирми. Предвижда се чрез новата мярка данъчният 
кредит да се връща в рамките на... една седмица. Ако обаче 
някоя фирма наруши закона, ще понася и сериозни санкции. 
Между тях е и санкцията да бъде извадена от “златния” 
списък най-малко за пет години.

Създаването на преференциален регистър за ДДС 
не е проста работа, смятат хората от Асоциация на 
индустриалния капитал. Те отдавна предлагат да се ускори 
срокът за връщане на ДДС, но според тях такъв регистър би 
се създал трудно заради отсяването на компаниите, които 
у нас са около 250 хиляди. Председателят на организацията 
Васил Велев смята, че по-скоро бизнес практиката се нуждае 
от черен списък за некоректните фирми и сред тях да се 
правят повече проверки преди възстановяването на данъка.

От Българска стопанска камара (БСК) приветстваха 
идеята, но също изразиха опасения. “След като в момента 
имат трудности с възстановяването на косвения налог 
за 30 дни, не е много ясно дали данъчната администрация 
ще се справи за седем. Изключително важно е да се обърне 

внимание на автоматизацията на насрещните проверки 
и всеки данъкоплатец и неговите контрагенти да бъдат 
вкарани в системата”, обясни пред NewBusiness.bg Камен 
Колев, заместник-председател  на камарата. Според него 
въвеждането на регистъра няма да наложи законодателни 
промени в данъчните закони, защото в нормативите са 
посочени само максималните крайни срокове. “Добре е да се 
отбележи също, че тази стъпка крие сериозни рискове. Ако 
данъчната 
администрация 
не се справи 
с проверките 
за седем дни, 
ще трябва 
едва ли не да 
връща ДДС на 
доверие. Това 
от своя страна 
предразполага 
към 
увеличаване 
на измамите и 
възможностите 
за източване на хазната”, посочи още Колев. По думите му 
в НАП трябва да създадат и публичен регистър на своята 
ИНТЕРНЕТ страница, в който да публикуват всеки месец 
общата стойност на косвения налог, който трябва да бъде 
върнат на бизнеса. “Това е част от 60-те мерки на кабинета 
и вярвам, че скоро ще бъде факт”, заяви още заместник-
председателя на Стопанската камара.

За съжаление обаче, родният бизнес се наслуша на голи 
приказки. Защото не им е за първи път нито на тези, нито 
на предишните ни управляващи, да прилагат принципа на 
моркова и тоягата спрямо фирмите. Нищо чудно заради това 
златният регистър да си остане само празно обещание. 

Но, ще поживеем, ще видим... /NB/
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Камен Колев, заместник-председател на Българкска 
стопанска камара.
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Поредното проучване на „Ърнст и Янг” Междуна-
родни измами отчита тревожна бизнес тенденция 
в условията на икономическа нестабилонст. 
Общо 76% от анкетираните световни корпорации 
споделят, че бордовете на компаниите са силно 
притеснени, защото не са достатъчно подготвени 
да се справят с рисковете, произтичащ от нарастването на 
корупцията в момента, когато икономиката започва отново 
да се развива. Бизнес лидерите са особено притеснени за 
Латинска Америка (95%), Близкия Изток и Африка (87%), 
Централна и Източна Европа (84%) и Австралия (81%). В 
Западна Европа, например, броят на компаниите, станали 
жертва на значими измами през изминалите 2 години, е 
нараснал от 10% до 21%. Нивата на измами в Латинска 
Америка също остават високи - 21%, както и в Близкия Изток 
и Африка – 18 на сто.

Дейвид Стълб от отдела на Ernst & Young за разследване на 
международни измами коментира: 

„Увеличаването на предприетите мерки срещу измамите, 
подкупите и корупцията е приоритет за много от основните 
пазари. Няма да е странно, ако срещу отделни управители и 
директори бъдат предприети съдебни процеси. Нещо повече, 
приемането на специален текст в Закона за подкупите 
в Англия е най-пресният пример за решителни действия 
за наказване на неетично поведение от страна на лица и 
корпорации. Той може да бъде приложен и на територията и на 
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Е Между ноември 2009 и февруари 2010, анализаторите на Ernst & Young направиха 1 409 интервюта 
на местните езици със старши чиновници, взимащи решения, в най-големите компании в 36 
страни. Целта е била да се изслушат хората, отговорни  за отпора срещу измамите. Над 85% от 
респондентите са или главни финансови директори или оглавяват отделите за вътрешен одит.

БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ ПО СВЕТА СА СЕРИОЗНО 
ПРИТЕСНЕНИ ОТ шИРЕЩИТЕ СЕ НАПОСЛЕДЪК ИЗМАМИ, 

МОшЕНИЧЕСТВО И КОРУПЦИЯ.

кризата удвои 
международните измами 
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Въпреки тревогата на управителните органи, не изглежда 
да се предприемат мерки в посока увеличаване тяхната 
собствена защита от подобни действия. Тревожно е, че само 
4 от 10 главни финансови директори, участници в анкетата, 
са извършили преглед на контрола и мерките за борба с 
измама и корупция през изминалите 12 месеца. Само 28% от 
анкетираните са били накарани да извършат оценка на 
риска от измама. Най-добри резултати в това отношение 
има в Северна Америка. Резултатите за Централна и 
Източна Европа,обаче, са твърде тревожни. Там едва 18% от 
анкетираните са направили оценка на риска от измама през 
последната година. 

Дейвид Стълб добавя: „Върху корпорациите има 
натиск да  се борят с измамите и корупцията. 
Благоразумен ход би било да се насрочват редовни 
оценки на риска и най-вече на бизнес риска и 
пазарния риск. Това би помогнало на звената 
за управление на риска да овладяват най-
стресовите ситуации.”

Преодолели рецесията, много дружестви очакват 
нови възможности за растеж – чрез експанзия на 
нови пазари или чрез придобивания и сливания. Това, 
обаче, може да изложи много от тях на голям брой 
нови рискове и на корупция. За да се намали този риск, 
дружествата трябва да направят обстоен анализ 
(due diligence) преди сделката. 

Други 30% от участниците, обаче, заявяват, че рядко и дори 
никога не предприемат подобни мерки преди сделката (Япония 
– 40%, Централна и Източна Европа – 38%). Общо 42% от 
запитаните признават, че рядко или никога не правят правно-
икономически анализ след сделката. Това е отговорът на 54% 

от бизнес лидерите от Австралия и 53% от тези в Япония. 

Обновената стратегия за сливане и придобиване също така 
предизвиква тревога сред запитаните. 48% от участниците 
в анкетата юристи са загрижени от рисковете, свързани с 
натиска за растеж. 45% от хората, отговарящи за правната 

част на бизнеса, смятат, че сигурността на данните ще 
бъде изключително важен въпрос през следващите 18 
месеца.

Отговарянето по различни инциденти или 
нормативни спорове често изисква преглед на 
информация в електронен формат, включително 

и имейли. Половината от юристите, участващи в 
проучването, заявяват, че значението на имейлите 
при разследване на измами се е увеличило рязко през 
последните 2 години. 35%, обаче, обявяват, че смятат 
да намалят разходите за следене на имейлите в 
компаниите и да се фокусират върху увеличаване на 
ефективността на бизнеса. 

Дейвид Стълб завършва: „Когато бизнесът отново 
започне да расте, очакваме повече предизвикателства, по-
голям риск от измами и корупция и по-голям интерес от страна 
на регулаторните органи. През идните месеци компаниите 
трябва да преразгледат и подобрят процедурите си за 
осъществяване на дългосрочен, устойчив и в съответствие с 
бизнес етиката растеж.”

“Само 4 от 10 финансови 
директори са започнали 
борба с корупцията през 
2009 г.”
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Росен Цветков,

rosen@newbusiness.bg

За предприемачите, склонни да вложат средства във 
високотехнологични производства и в общини с висока 
безработица, тези прагове ще бъдат три пъти по-ниски 
от базисните. Инвеститорите в хай-тек услуги могат да 
получат сертификати при пет пъти по-ниски прагове от 
базисните.

“Това е една от мерките, предложени от Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) за 
насърчаване на икономическата активност и повишаване на 
приходите в бюджета. Смятам, че по този начин ще намерим 
най-ефективните лостове, с които държавата да стимулира 
икономиката, което ще има пряко въздействие върху 
заетостта, домакинствата и фиска”, заяви министърът на 
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване 
на инвестициите е част от Програмата за подобряване 
на административното регулиране (2010 - 2013 г), 
приета от правителството по предложение на МИЕТ. Тя 
допълва започналите вече реформи в съдебната система, 
здравеопазването, администрацията и образованието.

Кабинетът планира да сертифицира и приоритетни 
инвестиционни проекти, които не попадат в секторите, 
изрично изброени в правилника. Критерият за това обаче 
ще е не само размерът на инвестицията, а и броят на 
заетите. Ще бъдат подпомагани проекти за над 100 млн. 
лв., които осигуряват повече от 200 работни места. За 
изграждане на индустриални зони праговете са 70 млн. лв. и 
100 заети, а за технологичен парк - 30 млн. лв. и 50 заети. Във 

Министър Трайчо Трайков 
ще трябва да внимава доста при прекрояването на 

правилата за инвеститорите.

Досегашни-
те прагове за 
издаване на 
сертификат 
за клас А 
и клас Б 
ще бъдат 
намалени 
съответно 
от 32 на 20 
млн. лв. и от 
16 на 10 млн. 
лева. Това 
предвиждат 
промените в 
Правилника 
на прилагане 
на Закона за 
насърчаване 
на  инвести-
циите, 
които бяха 
подложени на 
обществено 
обсъждане 
през     
седмицата.
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високотехнологичните услуги 
ще се сертифицират проекти 
за повече от 20 млн. лв., които 
осигуряват поне 50 работни 
места.

Наред с това инвестициите 
в централен офис, логистика 
и артистично-творческа и 
други дейности в областта на 
културата са новите сектори, 
за които държавата ще дава 
сертификати за инвеститори.

Юлиян Николов, директор на дирекция “Икономическа 
политика” в икономическото министерство обясни, че 
вложенията в централен офис ще се насърчават за да се 
привлекат големи компании да открият представителство в 
България и оттук да осъществяват дейността си в региона.

“Това се прави с цел да бъдем по-атрактивни от Румъния, 
където някои компании преместиха офисите си”, обясни 
Николов.

Логистиката и транспортът пък се включват, защото 
това са важни сектори за българската икономика и ще й 
позволят да дръпне напред.

От Българската стопанска камара обаче смятат, че не 
е редно държавата да подпомага проекти с артистично-
творческа дейност. “При такъв запис в правилника не 
изключвам да се насърчат и инвестициите в чалга концерти”, 
коментира заместник председателят на организацията Камен 
Колев.

Приоритетните проекти ще се насърчават с пакет от 
мерки, които включват придобиване право на собственост 
върху общински или държавни имоти без търг или 
конкурс, по цени, равни на данъчната оценка, отпадане на 
държавните такси при промяна предназначението на земята, 
институционална подкрепа, публично-частно партньорство с 
областите и общините, академичната общност и други.

Друга група от мерките 
за подкрепа на приоритетни 
проекти включва 
предоставянето на субсидии 
в следните случаи: до 50% от 
разходите за инвестиции и 
научни изследвания и до 10% 
от разходите за инвестиции в 
преработващата промишленост. 
Тези средства ще се отпускат 
не по-рано от третата година 
от осъществяването на 

проекта и/или когато са изпълнени не по-малко от половината 
от минималния размер на инвестицията за издаване на 
сертификат.

“По този начин няма да се натоварва бюджетът 
допълнително в условията на криза. От 2002 г. досега 
държавата е похарчила за подпомагане на инвеститорите 
56 млн. лева и тези около 7 млн. лв. средно на година са 
пренебрежимо малко”, заяви Камен Колев.

Субсидии пък ще могат да се ползват за възстановяване 
на част от направените разходи, съгласно правилата за 
допустима държавна помощ.

“Продажбата на земя без търг по данъчна оценка 
крие корупционен риск и е покана за лобистки натиск 
към министерствата”, смята Георги Ангелов, старши 
икономист от института “Отворено общество”. Според 
него и предложението за получаването на държавна помощ 
от инвеститора след три години крие риск следващото 
правителство да каже “вижте, предишните ни завещаха да 
платим привилегированите им инвеститори”. Той призова 
да се реши принципният въпрос - еднакви условия за всички 
инвеститори, а не само за големите.

В момента насърчаваните сектори са преработваща 
промишленост, образование, научни изследвания и развойна 
дейност, здравеопазване и информационни технологии. /NB/

Логистичните проекти ще получат допълнителен стимул от държавата.
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маркетингът и продажбите са ключови 

за всеки стартъп
ПРАВИЛНОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ПРАВИЛАТА ЗА УСПЕшНА ТЪРГОВСКА 

ДЕйНОСТ БЯхА ВЪВ ФОКУСА НА ДИСКУСИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ЧЕТВЪРТАТА 
МЕСЕЧНА СРЕЩА ЗА НАГРАДА EMPOWER

Как се прави 
добър маркетингов 
план? Кои са 
стъпките за 
правилното 
позициониране на 

нов продукт? Как 
да продаваме ефективно на търговските вериги? Как да 
постигнем успех в директните продажби, да работим по-
успешно с партньори и подизпълнители – това бяха само 
част от темите, обсъждани в рамките на четвъртата 
месечна среща, организирана от Фондация Empower United 
преди конкурса „Награда Empower за изключителни млади 
предприемачи”. Събитието се проведе на 13 май, в Зала 6 на 
НДК и беше последното в гр. София. Срещата беше посетена 
от повече от 250 млади предприемача или хора, желаещи да 
стартират свой бизнес. Целта на месечните срещи е да 
информират по-добре кандидатите преди самия конкурс за 
Награда Empower, в рамките на който ще бъде дадена една 
голяма награда от 100 000 лв. на автора на най-добрата идея 
за иновативен бизнес, както и няколко поощрителни приза. 
Самите месечни срещи обаче, според мнозина се оказаха 
много по-стойностни от наградата, тъй като популяризират 

предприемачеството и дават полезни съвети на стотици 
български младежи, желаещи да стартират бизнес или

вече направили тази важна стъпка.

 През май темата на дискусията беше “Структуриране 
на дейностите по маркетинг, продажби и комуникация”. 
Презентаторите, поканени за семинара този месец, бяха 
Красен Кюркчиев - изпълнителен директор на Фикосота 
Синтез; Дилян Павлов - изпълнителен директор на 
софтуерната компания Нетейдж; Фредерика Припорска - 
регионален мениджър “Корпоративни клиенти” в Societe Gen-
erale Експресбанк; Стефан Дюлайе – главен изпълнителен 
директор на Euro RSCG за Балканския регион; както и Томас 
хигинс - председател на Фондация Empower United, който е и 
идейният баща на конкурса за предприемачи. Модератор на 
събитието беше Георги Георгиев - мениджър на Моторола 
България.

И този път участниците получиха както теоретични, 
така и много ценни практически съвети от презентаторите. 
„Мислете за своите партньори още докато създавате 
продукта. Един търговец иска различни доставчици, които 
да продават добре продукта му. Давайте нещо повече на 
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търговеца” – беше съветът на Красен Кюркчиев, който разказа 
своя опит от успешното налагане на нова марка памперси на 
българския пазар, благодарение на съобразяването си с това, 
което искат ритейл веригите. Темата за

откриването на идеалния клиент,

който дава най-големи пари и създава 
най-малко проблеми, пък беше 
засегната от Дилян Павлов. „От 
всички потенциални клиенти изберете 
най-правилния за вас чрез анализ. 
Продуктът, който ще предлагате на 
пазара, трябва да обслужва нуждите 
на хората и да е на добра цена” –  каза 
той.

„Ако трябва да посоча кои са трите 
стъпки, които трябва да предприемете 
още със стартирането на фирмата, 
то първата е да си намерите 
професионален търговски директор 
и да го наемете, втората е да си 
намерите професионален търговски 
директор и да го наемете и третата 
стъпка е като втората“ - добави още 
основателят на Нетейдж. Според 
него при развитието на продажбите 
има много специфични неща, които 
трябва да се направят, във връзка с 
процеса, планирането, обучението 
на търговците и др., и с една 
единствена стъпка – намирането на опитен професионалист 
– предприемачите могат да отговорят на всички тях. „Той ще 
дойде с опит, с

широк спектър от знания

и ще създаде процеси в бизнеса, които ще ви спестят години.“
Павлов посочи още, че в компаниите, които е създавал той, 

заплатата на търговския директор винаги е колкото неговата 
и на съдружника му, взети заедно. Според него търговците 
биха могли да са коректив за успеха на бизнеса, защото често 
особено в ИТ бизнеса инженерите измислят нещо, за което 
търговците казват, че е непродаваемо в този вид. Ако ще 

продавате в чужбина, намерете си 
човек, който да е местен, да разбира 
пазара в страната си, а ако той ще е 
търгповски директор, препоръчвам да 
го направите партньор във фирмата, 
добави той. Според мениджъра на 
Нетейдж, търговският директор би 
трябвало да има мотивация, свързана

не само със заплатата си.

 Според Красен Кюркчиев пък, 
предприемачите не трябва да влагат 
големи очаквания за възвръщаемост 
още в първите месеци след старта 
на бизнеса си. „Първо трябва да 
продадете идеята на хората около 
вас, ако можете, значи ще можете да 
я продадете и на повече хора“ - обясни 
той и добави, че предприемачът 
трябва да даде на идеята си време 
за реализация. Според него честно 
срещана грешка сред младите 
предприемачи е да влагат прекалено 

големи очаквания и да се отказват, ако през първите месеци 
бизнесът няма успех. „Трябва да оставите време за реализация, 
да дадете шанс на идеята“ - добави той и даде пример с 
основателката на Coffee Republic, която разказва, как шест 
месеца след като е отворила първото си кафене в Лондон,

Парите не са всичко, но предопределят успеха на всеки 
стартиращ предприемач.
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в него не е влязъл никой.

„Опишете ясно и кратко идеята си, когато 
кандидатствате за финансиране. Банкерът трябва да се 
увери, че сте преценили всички рискове във вашия бизнес план 
и сте дали едно ясно решение как бихте ги избегнали. Бъдете 
уверени, че представяте силна концепция, че сте проучили 
конкуренцията, диверсифицирали сте потенциалните си 
клиенти и винаги имате резервен вариант” - бе препоръката 
на Фредерика Припорска към младите предприемачи, които 
търсят финансиране от банките.

Най-често срещаните грешки в бизнес плановете са, 
че предприемачът обикновено мисли, че всичко което е в 
неговата глава, ако не е описано, ще стане ясно на човека, 
който чете плана, докато в други случаи пък се пишат 
прекалено много излишни обяснения, посочи бизнес дамата. 
Според нея е най-добре предприемачите да започнат със 
стандартните стъпки: представяне на компанията, мястото 
й на пазара, клиентите, на които ще продава и т.н.

На въпроса как

да намерим добър търговски служител,

 Дилян Павлов обясни, че този тип професионалисти са 
най-прагматичните и най-самомотивирани хора, които е 
срещал. Според него, ако интервюираме търговци и не ни 
попитат още в началото колко ще получават, няма смисъл да 
ги наемаме. Освен това добрите търговци разбират много 
добре, че успехът на продажбите е функция на бройката 
обаждания, срещи и разговори с потенциални клиенти. В този 
смисъл можем да разпознаем добрия търговец по това, че 
всяка сутрин той влиза в офиса, сяда на телефона и не става, 
докато не изпълни своя план за деня. Другият съвет на Павлов 
беше да не чакаме твърде дълго някой търговец да започне 
да работи ефективно и ако не успява през първите месеци да 

осъществи своята бройка продажби, най-добре да потърсим 
друг.

„Когато създавате нова компания или дори още преди 
да имате конкретна концепция, важно е да заложите в 
плановете си и създаване на комуникационна стратегия. Най-
добрите бизнес идеи не са сложни, напротив. За да ви бъде 
по-лесно, винаги мислете за трите най-важни компонента: 
Продукт - Цена – Представяне (от англ.: 3 P – product, price, 
presentation). И помнете, че не парите създават идеи, а

идеите са тези, които са в основата

на успешния бизнес” - обясни Стефан Дюлайе. Към тези 
три П-та на маркетинга, Кюркчиев добави още две – place 
(място) и people (хора), които според него имат значение 

Томас Хигинс - председател на Фондация Empower United и идеен баща на 
конкурса за предприемачи.
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при изграждане на стратегията. Том хигинс от своя страна 
посочи, че е важно продажбите да стартират колкото може 
по-рано, защото фирмата ще има нужда от парични потоци 
(cashflow).

Срещата беше изключително полезна, поради традиционно 
слабото внимание, което много от стартиращите 
предприемачи у нас обръщат на маркетинга, въпреки 
важността, с която той се възприема по целия свят. 
Маркетингът и продажбите заемат важно място и в самите 
формуляри за кандидатстване в конкурса Empower. Там въпроси, 
като „Как смятате да информирате потенциалните клиенти 
за вашия продукт/ услуга?“; „Коя е вашата целева група и 
кой е най-ефективния начин да я достигнете?“; Какви са 
предпочитанията и

нуждите на клиентите ви

и как бихте могли да ги убедите, че точно вашият 
продукт/ услуга ще ги удовлетвори?“; „Как ще 
организирате първоначалното представяне 
на Вашия продукт/ услуга на пазара?“; 
„Какви канали за дистрибуция смятате да 
използвате?“ и др. заемат ключово място в 
представянето на бизнес идеите.

След успешно проведените до момента 
четири месечни срещи, на които се обсъдиха 
теми като финансиране, сформиране на екип, 
ефективен маркетинг и продажби, организаторите на конкурса 
обявиха, че ще дадат възможност на повече участници да се 
включат в обучителните семинари, организирайки още две 
допълнителни срещи в страната.

На 19 май в Зала България на Конгресен център 
(Международен панаир Пловдив) се проведе открита дискусия 
на тема „Начално финансиране за стартиращи компании”, 
с презентатори: Никола Добрев - изпълнителен директор 
и собственик на КЦМ-Пловдив; Пламен Панчев - Управител 

и съсобственик на Сиенит; Камен Кънев - изпълнителен 
директор на Моите пари (moitepari.bg); Тошо Михайлов - 
регионален мениджър Корпоративни клиенти в Societe Gen-
erale Експресбанк и отново с участието на Томас хигинс. На 
срещата бяха обсъдени въпроси, като: какъв е

 ключът към доброто 
представяне на една бизнес 

идея

пред потенциални инвеститори и каква схема 
на финансиране е най-подходяща за успешното й 

развиване.
„Между наличието на идея, в която вярвате и 

намирането на финансиране има един важен етап – 
подготовка, анализ и планиране. Трябва да рискувате, 

но рискът трябва да e премерен и да подготвите и 
проучите всичко предварително” - беше съветът на Тошо 

Михайлов към пловдивските кандидат предприемачи. Пламен 
Панчев от своя страна сподели мнението, че до определен 
етап на развитие можеш да стигнеш сам и със собствено 
финансиране. „Но за бъдещо развитие следва да се обърнеш 
към външен капитал – банки, инвестиционни фондове и други”, 
добави той. Камен Кънев от своя страна окуражи младите 
предприемачи: „Първият отказ не бива да ви разколебава. 
Опитайте да подобрите идеята и представянето й, но не 
изневерявайте на себе си.”.

Последната открита дискусия за Награда EMPOWER ще се 
проведе на 31 май 2010 г. от 18:30 ч., във вътрешния двор на 
Археологическия музей във Варна (бул. “Мария Луиза” 41). Тема 
на дискусията ще бъде “Практически съвети за стартиране на 
нов бизнес”, а презентатори този път ще са Любомир Лозанов 
- изпълнителен директор на “Амета холдинг”; Страхил Иванов 
- изпълнителен директор на Спиди Нет АД и Михаил Комитски 
- зам. директор Малки средни предприятия в Societe Generale 
Експресбанк. /NB/
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Google I/O e годишната конференция на Google, на която 
компанията представя уеб приложенията и откритите 
уеб технологии, използвани за развитие на услугите й. 
Бизнесът получава уникална възможност да свери часовника 
си с тенденциите, определяни от най-добрата глобална 
търсачка. Разработчиците имат възможност да тестват 
последните разработки на най-модерните приложения на 
Google и на тяхна база да разработват собствени програми. 
Предприемачите могат да открият нови начини да използват 
съвременните технологии, за да развият бизнеса си, или да 
стартират собствено начинание в тепърва развиваща се 
сфера с голям потенциал.

Конференцията тази година се проведе в Moscone West, 
Сан Франциско, и беше посетена от над 5000 души от 66 
държави, които проследиха лекциите на над 200 презентатори 
и гледаха над 180 демонстрации на различни прототипи 
и бъдещи технологии. Посетителите на място имаха 
възможност да участват в над 90 технически сесиии и 
задаваха въпросите си директно на инженерите на Google 
и партньорските им компании. Най-голямото предимство на 
форума е, че представените методи и протоколи са така 
стандартизирани, че да се ползват от всички разработчици 
напълно свободно.

Новото предложение

Google I/o 2010 -
с нови оферти за бизнеса

Захари Димитров, 
zak@newbusiness.bg
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например ще позволи на компаниите да създават собствени 
приложения по същия начин, по който интернет търсачката 
развива високодостъпните си решения. Използвайки 
защитената инфраструктура на Google, програмистите 
могат да изградят собствени скалируеми програми с пълната 
функционалност на корпоративната инфраструктура. 
Интеграцията на средата с VMware позволява не само по-
лесното създаване на уеб приложения, 
но и мигрирането им към онлайн среда 
за разпространение и съхранение. ИТ 
архитектите, които ползват новите 
версии на SpringSource Tool Suite и 
Google Web Toolkit, могат да разполагат 
програмите си в Google App Engine for 
Business, VMware или друга корпоративна 
ИТ инфраструктура, като Amazon EC2.

Вече доста компании се ориентират 
към разработването на такива 
програми, които предлагат отлична 
производителност и съвременни функции. 
Малките и средни фирми обаче не 
разполагат с достатъчно ресурси да 
създадат или да платят да им бъдат 
разработени подобни решения. Добрата 
новина за тях е стартирането на

Chrome Web Store - 
своеобразен онлайн пазар,

откъдето всеки ще може да купува 
онлайн приложения.

Голям шум още преди конференцията 

предизвика публикуването на VP8 - висококачествен кодек 
за онлайн видео, който Google закупиха за 124.6 милиона 
долара и пуснаха под лицензия с открит изходен код. Той ще 
представлява един от ключовите компоненти на WebM - 
онлайн медиен проект, благодарение на който ще разполагаме 
с множество модерни стандартизирани технологии за 
създаване на мултимедийни приложения, работещи на различни 
платформи. Страниците на проекта са на адрес: http://www.
webmproject.org/

Интересни подобрения са направени и по програмните 

На пазара за Android приложения има както безплатни, така и платени програми.

http://www.webmproject.org/
http://www.webmproject.org/
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библиотеки 
на Google. 
Демонстри-
раните през 
миналата година 
Google Maps 
API версия 3 
са с подобрена 
производи-
телност и 
оптимизирани за 
работа с мобилни 
устройства. Тези 
библиотеки за 
разработчици 
излизат от бета 
периода си в Code 
Labs и могат да 
се ползват за 
изграждането на

сложни корпоративни приложения

като част от Google Maps API Premier. Освен това бяха 
представени нови начини за повишаване релевантността 
на AdSense рекламите. Тези функции позволяват на 
разработчиците да продават рекламно място в своите 
програми, а на рекламодателите да позиционират по-добре 
своите послания в зависимост от специфичните си таргет 
групи.

Поредната новост, която бе обявена преди година, но вече 
е пусната за масова употреба, е Google Wave. Тази динамична 
система комбинираща възможностите на Wiki сайтовете, 
електронната поща и чат системите, може да се ползва без 

да имате нужда 
от покана за 
нея - просто 
посетете wave.
google.com. 
Администра-
торите на 
Google Apps 
могат да 
активират 
услугата за 
техните домейн 
групи като по 
този начин 
позволят на 
потребителите 
си да работят по 
продуктивно.

Втория ден на 
конференцията 
за разработчици 
на Google I/O 
беше още по 

интересен, благодарение на демонстрация на част от новите 
възможности на платформата

Android версия 2.2 с кодово име “FroYo”.

Читателите ни, които не са чували за Andrdoid, трябва да 
знаят, че това е мобилна операционна система, спонсорирана 
от Google и предназначена за последните поколения телефони 
и смартфони, конкурираща се с много от възможностите, 
които предлагат Windows Mobile и платформата на Ap-
ple с тяхната серия iPhone. Различното при Android е, че 
операционната система е с открит изходен код и всяка 
компания може да разработва приложения за тази платформа, 
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Новата версия на Android обещава да бъде “вкусна” както за потребители, така и за разработчици.



18 1918 19

която впоследствие да продава на потребителите онлайн. 
Другото сериозно предимство е, че Android телефоните 

имат интеграция с голяма част от приложенията на Google, 
най-полезни от които са навигацията посредством Google 
Maps. Все повече производители на телефони залагат 
на тази платформа именно поради нейната гъвкавост и 
функционалност. В момента най-големият производител 
на Android смартфони е HTC, но може да закупите подобни 
устройства и от LG, Samsung, Motorola, Dell, Philips, Acer и 
други. Според статистиката за последните четири месеца 
пазарът на смартфони в САЩ е доминиран от Blackberry 
устройствата на Research In Motion. На второ място са 
телефоните с Android, които изпревариха по продажби iPhone.

Новата версия която бе 
демонстрирана на Google 
I/O e Android 2.2. Пакета 
за програмисти може да 
се изтегли от сайта на 
проекта, а останалите 
опции ще са достъпни 
съвсем скоро, твърди Vic 
Gundotra, вицепрезидент в 
Google. Новите телефони, 
базирани на дроид,

ще поддържат 
Flash 10.1,

благодарение на 
сътрудничеството между 
Adobe и Google. Това дава 
възможност потребителите 
на такива устройства да 
гледат всевъзможни сайтове 
и да играят Flash игри, 
които не се поддържат на 

други мобилни платформи като например iPhone. От Google 
твърдят, че благодарение на приложенията и апликациите, 
написани за Android 2.2, пратформата има най-бързия вграден 
уеб браузър в сравнение със старата версия и Apple iPad. 
Приложенията вече ще могат да се инсталират не само 
на вградената памет, но и на допълнителни SD карти. G1 
смартфонът например има едва 70MB свободно място за 
всички приложения. С голяма SD карта това ограничение е 
премахнато - може да съхранявате програмите си на 16GB 
или 32GB носители, достъпни в момента. Всъщност мястото 
е неограничено, защото може да използвате повече от 
една разширителна памет карта. Добавена е и поддръжка 
за корпоративни приложения като Exchange сървъри, което 

позволява да имате достъп 
до служебната си поща, 
календара и списъка с 
адреси, ако организацията 
ви ползва такива услуги. 
Допълнително вашия Android 
телефон поддържа PIN номера 
и може да бъде изтриван 
отдалечено.

Много полезна опция е 
употребата на Android като 
точка за

достъп на други 
устройства до 

Интернет.

С тази нова 
функционалност може бързо 
да настроите вашия телефон 
така, че всички устройства, 
поддържащи безжична мрежа, 
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Благодарение на виртуалната машина Dalvik браузърът на Android е най-бързият 
сред мобилните телефони. 
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като лаптопи, iPad, игрални конзоли, да ползват тарифния план 
на телефона ви за достъп до Интернет.

Обновяването на инсталираните приложения е значително 
улеснено. Вече може да обновите всички инсталирани 
програми с един бутон. Допълнително може да настроите 
отделни приложения да се обновяват сами, когато се появи 
тяхна нова версия онлайн, ако им имате достатъчно доверие.

Програмистите също не са 
забравени. За тях са предназначени 
новите

програмни библиотеки 
Cloud Push API.

С тяхна помощ вместо да се 
активират събития във фонов 
режим, приложенията написани 
за Android могат да получават 
отдалечени съобщения директно от 
онлайн приложения. По този начин 
телефонът ви може да реагира на 
събития, активирани от друг An-
droid телефон или произволен онлайн 
или десктоп софтуер. Данните 
минават през Интернет и достигат 
до вашия Android автоматично. На 
демонстрацията бе представен 
пример с гледането на онлайн видео, 
което беше изпратено директно към мобилния телефон. По 
този начин ако разглеждате интересен сайт, но трябва да 
излизате, можете да го пратите към Android телефона си и 
да го прегледате по пътя. Тази функционалност е достъпна 
с произволна съдържание - координати на карти, телефонни 
номера, текстови съобщения и други.

Нова система за създаване резервни копия на потребител-
ските данни ще позволи на Android програмистите да създа-

ват приложения с опции за запазване на информацията. An-
droid в момента помни кои програми сте купили и инсталирали 
посредством вашия Google Account. Сега може да запомни и 
данните, които сте въвеждали в тези приложения. Например, 
ако обновите телефона си и искате да прехвърлите на 
него списъка със задачите си, любимите си сайтове или 
запазените рецепти, ще може да го направите изключително 

лесно.

Поддръжката за Flash AIR,

отново благодарение на Adobe, 
позволява да стартирате произволни 
AIR програми на Android. Всички 
AIR приложения ще работят като 
програми, писани директно за Android. 
Това е страхотна пазарна ниша за 
стартиращи софтуерни компании. 
Едно приложение, написано на Adobe 
AIR технологията, може да работи 
на произволна десктоп среда, а с 
новата функционалност - и на Android 
мобилни устройства. Програмистите 
вече не трябва да се притесняват 
от размера на техните приложения, 
защото могат да използват 
споменатите вече SD карти за да ги 
запълват с впечатляваща графика и 

страхотни звукови ефекти.
Основните приходи на печалба за Google си остават 

техните рекламни канали. На втория ден от конференцията 
бяха представени много нови варианти на рекламни 
съобщения, специално разработени за платформата Android. 
Тя от своя страна дава невероятен потенциал за развитие 
на приложения. Написването на програми за Android в бъдеще 
ще осигури огромен рекламен пазар за всички кадърни 
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програмисти, които не се страхуват да експериментират 
и да навлизат в нови пазарни ниши в момента на тяхното 
възникване.

Повече информация за новите услуги и продукти, 
представени на Google I/O 2010, можете да научите като 
посетите http://code.google.com/events/io/ или гледате 
презентациите на английски език на официалния канал на 
събитието в YouTube на адрес: http://www.youtube.com/user/
GoogleDevelopers. /NB/
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Google TV свързва интернет с 
телевизията

По време на конференцията за разработчици Google I/O в 
Сан Франциско на 20 май водещи фирми от IT бранша обявиха 
създаването на Google TV  — отворена платформа, която 
свързва Интернет с телевизията. Лидерите в сектора Intel, 
Sony и Logitech, заедно с Best Buy, DISH Network и Adobe, се 
присъединиха към Google (NASDAQ: GOOG), за да се опитат 
да вкарат глобалната мрежа в домовете на хората.  

Търсене в телевизия, интернет и 
приложения

Google TV е базирана на платформата Android и ползва 
браузъра Google Chrome. Потребителите ще имат бърз 
достъп до предпочитаните си телевизионни канали, както и 
до всичко, което ги интересува в интернет и базираната на 

облака информация и приложения, включително съдържание, 
базирано на Adobe® Flash. Заедно с процесор Intel® Atom™ 
CE4100, най-новата чип система на Intel, създадена специално 
за потребителската електроника, новата платформа ще 
даде на домашните развлечения качествено аудио визуално 
изпълнение. Sony и Logitech обявиха, че до няколко месеца ще 
създадат продукти, базирани на новия Intel Atom процесор, 
които поддържат Google TV. Платформата е създадена така, 
че да е съвместима с всички телевизионни оператори, а в 
началото преживяването на потребителите ще бъде напълно 
оптимизирано след свързване с DISH Network. Преживяването 
с Google TV се допълва от възможността да се стриймва 
видео през водещи платформи за видео съдържание, 
включително Netflix, Amazon Video On Demand и YouTube. 
Google TV ще поддържа и приложения за Android.

http://code.google.com/events/io/
http://www.youtube.com/user/GoogleDevelopers
http://www.youtube.com/user/GoogleDevelopers
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Алианс от лидери в бранша

Sony обяви плановете си да представи “Sony Internet TV,” 
първата в света продуктова линия телевизори с вградена 
Google TV платформа. Първите модели по план ще бъдат 
представени на пазара в САЩ през есента на 2010 г. Те ще 
включват телевизор със сет топ бокс устройство с вграден 
Blu-ray Disc плейър.

Logitech ще представи комбинирано устройство, което 
лесно ще интегрира Google TV с домашните системи за 
развлечение и ще се свързва без проблем с HD телевизори 
от всякакви производители и сет топ бокс. Придружаващото 
устройство ще включва технологията за дистанционно 
управление Logitech’s Harmony®, както и контролер с 
клавиатура и възможност за дистанционно управление. 
Компанията планира да въведе и HDTV камера и видео чат 
за Google TV и допълнителни опции за навигация и контрол, 
включително и приложения за превръщане на смартфон в 
усъвършенстван контролер за Google TV и системите за 
домашно забавление.

Процесорът Intel Atom CE4100 ще захранва устройствата 
на Logitech и Sony. DISH Network е основен партньор на Google в 
разработването на усъвършенстваната интеграция на Google 
TV, а Best Buy ще 
предоставят на 
проекта техния 
търговски и 
потребителски 
опит, тъй като 
устройствата 
за Google TV ще 
се продават в 
обектите на Best 
Buy в цялата 

страна до няколко месеца.

Не на последно място, в браузъра Google Chrome на Google 
TV ще бъде инсталиран Adobe Flash Player 10.1. По този начин 
зрителите ще могат да се насладят на десетки милиони уеб 
страници с богато Flash съдържание, което включва игри, 
анимации, приложения, видео клипове, аудио съдържание и други.

Възможности за разработчиците

Демонстрацията на I/O подчерта уникалната възможност, 
която разработчиците имат да градят бъдещето на Google 
TV. Google обяви, че скоро ще пусне комплект от специфични 
TV приложения за уеб приложения. По този начин екипът ще 
мотивира разработчиците да създадат уеб приложения, които 
да се използват и на телевизорите. По-късно през годината 
Google ще пусне и обновен Android SDK, който ще поддържа 
приложения за Google TV.

Google планира и да отвори платформата на Google TV 
за други разработчици, които да могат да се възползват 
от свободния достъп до проекта. Дългосрочната цел е за 
сътрудничество с цялото общество от разработчици, за 
да се развива домашното забавление и да се подпомогне 

навлизането на 
телевизионно 
преживяване от 
ново поколение.

За повече 
информация за 
проекта посетете 
google.com/tv.

http://google.com/tv
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как реШих да се заНимаВам с бизНес?

След като завърших училище, светът изглеждаше отворен за всички млади хора с 
изклюение на мен. За мен просто нямаше място на пазара на труда. Започнах своя бизнес 
в нашата кухня във Фалун, въоръжена единствено с хартия, химикал, папка и подкрепата 
на майка ми. Днес, 11 години по-късно, имаме 400 служители.   

моят модел На подражаНие за започВаНе На бизНес

Не е трудно да основеш собствена компания, ако имаш идея или мечта и си готов да 
работиш усилено за нея.  

какВо ми помогНа Най-мНого

Личната амбиция и мечта да помагам на хората с увреждания да се ползват с правата 
на всеки друг, както и желанието ми да увелича професионалния статус на личните 
асистенти.     

Най-голямото ми предизВикателстВо до сега 

Предразсъдъците на хората и затвореното общество. Чувството на уязвимост, поради 
факта, че много малко хора с увреждания ръководят собствен бизнес.  

Най-хубаВото В тоВа да си предприемач е ... 

... да научаваш нови неща всеки ден Да имаш възможност да работиш с мили и вдъхновявящи 
хора в екип, който споделя същите основни ценности. 

моят съВет към тези, които плаНират да започНат бизНес

Вярвайте във вашите идеи. Трябва просто да вярвате в идеите си, за да ги осъществите. 
Бъдете упорити и работете усилено. Не забравяйте: само мъртвата риба се носи по 
течението. 

Вероника хедеНмарк
Швеция
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“Хвърчилото лети високо в небето само при насрещен вятър.”

образоВаНие

компаНия

адрес

иНтерНет адрес

e-maIl

сектор

услуги/продукти

създадеНа

служители

Информационни технологии 
и преподаване, както и пряк 
опит в грижите като човек 
с увреждане

VH aSSISTaNS

Asgatan, 12 
79171 Falun

http://www.vhassistans.se/

veronica@vhassistans.se

Лично асистентство

Обучение и управление на 
лични асистенти

1997

400

източник: Европейска комисия, “Тайната на успеха. Съвети от европейски предприемачи”, Люксембург: Служба за официални публикации на Европейските общности, 2009
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