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Ако имате ИТ стартъп, който смятате че ще се превърне 
в потенциален хит, е добре да направите всичко възможно, 
за да го популяризирате. Онлайн порталът Mashable е добра 
възможност, защото всеки ден прави ревю на един стартъп. 
Съдържанието на сайта покрива приложения, онлайн проекти, 
програми и други съвременни апликации или услуги, които 
могат да бъдат асоциирани с думи като: социални медии, 
технологии, забавление, онлайн видео, мобилни комуникации 
и т.н.

За да изпратите вашия проект за участие в рубриката на 
Mashable, трябва да отговаряте на няколко условия:

- Проектът или фирмата ви да не са по-стари от 3 г. 
- Да не са били преставяни на страниците на Mashable 

преди това.
- Да съдържат нещо, което си струва да се покаже на 

публиката (работещ сайт, продукт или услуга)
- Да са с оборот по-малък от 1 млн. долара годишно
Всички, които имат желание да популяризират своя IT 

startup, могат да го направят онлайн на адрес: 
http://mashable.com/bizspark/

Стартъп в базата на Mashable
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ново моБилно приложение за градския транспорт в софия
Софтуерната компания Сирма Мобайл, която е част от “Сирма Груп Холдинг”, 
създаде приложение за мобилни телефони, позволяващо на потребителите да 
се информират по всяко време за местоположението на автобусните спирки, 
разстоянието и пътя до тях, както и след колко време пристигат автобуси, 
трамваи, тролейбуси и метро. Програмата се нарича „Софспирка“. Тя е 
разработена за бързо налагащата се мобилна платформа Android, а екипът 
скоро ще създаде нейни версии и за другите най-популярни операционни 
системи за смартфони.  

Още на www.newbusiness.bg

сайт за Условията по програма „конкУрентоспосоБност”  
Настоящите  и потенциалните клиенти на УниКредит Булбанк вече 
имат възможност да проверят за минути през интернет страницата на 
банката дали отговарят на основните изисквания по схемата „Технологична 
модернизация в малки и средни предприятия” по Оперативна програма 
“Конкурентоспособност”  към Министерство на икономиката, енергетиката 
и туризма. Онлайн проверката изисква минимални усилия, напълно безплатна 
е и отнема само няколко минути. Тя е достъпна през главната страница на 
банката - ”ОП Конкурентоспособност”.

Още на www.newbusiness.bg

сътрУдничество междУ Хюлет-пакард и агенцията по заетостта
Хюлет-Пакард България и Агенцията по заетостта подписаха Споразумение 
за сътрудничество, което предвижда двете организации да обменят 
постоянно информация за търсещите работа и откритите работни места; 
за програмите и мерките за насърчаване на заетостта; потребностите от 
обучение на наетите лица и др. Страните се споразумяха да организират 
съвместно трудови борси, да провеждат информационни кампании и да 
участват в ескпертни работни групи по проблеми на пазара на труда. 

Още на www.newbusiness.bg

Улеснява се подаването на декларациите по закона за 
здравословни и Безопасни Условия на трУд 

Улеснява се процедурата за подаване на Декларацията по чл. 15 от 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) с електронен 
подпис. Отпада досега съществуващото ограничение документът да се 
подава с Универсален електронен подпис само от задълженото лице (т.е. 
работодателят) или негов законен представител, претежаващ универсален 
електронен подпис.

Още на www.newbusiness.bg

НОВИНИ

http://mashable.com/bizspark/
http://www.newbusiness.bg/news/view/1060/traygva-fondayt-za-startirashti-kompanii-
http://www.newbusiness.bg/news/view/1096/onlayn-proverka-za-usloviyata-po-evropeyska-programa-konkurentosposobnost
http://www.newbusiness.bg/news/view/1093/hyulet-pakard-i-agentsiya-po-zaetostta-podpisaha-sporazumenie-za-sayvmestna-deynost
http://www.newbusiness.bg/news/view/1089/ulesnyava-se-podavaneto-na-deklaratsiite-po-zakona-za-bezopasni-usloviya-na-trud
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Увеличават се заплаХите за корпоративните мрежи 
Близо 50% от бизнес организациите имат уязвимости с висока степен на 
риск в своите компютърни мрежи, сочи ново изследване на финландския 
университет Аалто (бивш Хелзинкски технологичен университет), 
разпространено от шведската компания Outpost24. Фирмата стъпва 
на българския пазар с две свои решения за проактивна защита на 
корпоративните мрежи - Outscan (за оценка на външната уязвимост) и HIAB 
(Hacker In A Box – за вътрешна сигурност). 

 Още на www.newbusiness.bg

jAR cOmPuteRs стана златен партньор на micROsOft
Българската технологична верига JAR Computers вече е Златен партньор 
на американската софтуерна компания Microsoft. Jar Computers предлага 
всички продукти на софтуерния гигант, включително операционни системи, 
офис пакети, както и популярни приложения от други водещи програмни 
разработчици, включително Corel, Adobe, Autocad, Apple, Symantec, Dr.Web, 
BitDefender, Microinvest и др. 

Още на www.newbusiness.bg

Бизнесът все по-рядко освоБождава слУжители 
Уволненията на професионални кадри в България прогресивно намалява от 
началото на годината, сочи шестото глобално проучване за тенденциите при 
наемането и освобождаването на персонал, изготвено от международната 
фирма за подбор на персонал Антал Интернешънъл. Анализът “Global Snap-
shot” е направен в над 9600 организации от 55 страни, като целта е да 
се провери дали работодателите в момента наемат или освобождават 
служители на професионално и мениджърско ниво. Проучването си поставя 
и амбицията да разбере какви са плановете на компаниите в следващите 
три месеца.  

Още на www.newbusiness.bg

естония влиза в еврозоната от 1 янУари 2011 г.
Членовете на Европейския парламент одобриха приемане на еврото от 
Естония от 1-ви януари 2011 г., с 589 гласа “за”, 40 “против” и 52 “въздържали 
се”. Текстът на приетата резолюция отбелязва, че Естония е изпълнила 
критериите за членство в Еврозоната благодарение на “решителните, 
надеждни и продължителни усилия” на естонското правителство и народ. 
По-нататък в нея се подчертава, че Евростат е проверил валидността на 
всички необходими данни, предадени от естонските власти.

Още на www.newbusiness.bg
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На 14 юни официално бе обявено началото на третия 
сезон на най-голямата бизнес игра у нас – Улица на парите. 
Онлайн забавлението, организирано от Darikfinance.bg и 
спонсорирано от Трейс Груп Холд, е чудесна възможност не 
само да се запознаете с финансовите пазари и операциите 
на фондовата борса, но и да спечелите 200 лв. всяка седмица. 
Допълнително са предвидени предметни награди, които се 
връчват на тримесечие, а добрите трейдъри ще получат 
шанс да стажуват в утвърдени финансови институции.

За да играете на фондовата борса с виртуални пари, е 
необходимо само да се регистрирате на сайта на играта: 
http://darikfinance.bg/Igra/. След това борсовата надпревара 
започва. Специална онлайн система ви учи да инвестирате, а 
освен това можете да получавате съвети, като комуникирате 
с останалите играчи.

За разлика от предните сезони, които бяха ограничени в 
рамките на няколко месеца, в Улица на парите 3 може да се 
търгува по 24 часа в денонощието от понеделник до петък в 
продължение на година. Разбира се, не е необходимо редовно 
да играете, но колкото сте по-активни, толкова по-голям е 
шансът да спечелите част от наградния фонд.  

Още в първия ден на новия сезон бяха направени 2 000 
сделки за 32 млн. лв. оборот. Мотото на играта е вдъхновено 
от филма на Брайън де Палма - Белязаният - “Светът е твой”, 
а за да докажете че това наистина е така, е необходимо да 
просто се впуснете в уникалния образователен проект. 

Екипът на NewBusiness.bg пожелава интересна и почтена 
игра на всички участници в Улица на парите 3!

http://www.newbusiness.bg/news/view/1087/uvelichavat-se-zaplahite-za-korporativnite-mrezhi
http://www.newbusiness.bg/news/view/1084/jar-computers-stana-zlaten-partnor-na-microsoft
http://www.newbusiness.bg/news/view/1034/milionerite-v-baylgariya-se-uvelichavat
http://www.newbusiness.bg/news/view/1104/estoniya-vliza-v-evrozonata-ot-1-yanuari-2011
http://darikfinance.bg/Igra/
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 10 юли ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗСВОТС

Внасяне от работодателя или възложителя на • 
авансовия данък, удържан през месец юни 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 юни 2010 г.

 15 юни ЗКПО, ЗДДФЛ, Наредба №Н-18

Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по ЗКПО.• 
Внасяне на данъка върху приходите за юни от бюджетните предприятия.• 
Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО. • 
Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юни: 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 юни.
Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за • 
осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.
Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2010 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, когато • 
платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка, и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или 
имущество.
Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второ тримесечие на 2010 г. от лицето, придобило дохода.• 
Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през юни.• 
Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на • 
фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни.

 30 юни ЗКПО, ЗДДФЛ

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.• 
Внасяне на данъка върху дейността от опериране на • 
кораби за месец май.
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 май са 
направени само частични плащания. 

 14 юли ЗДДС

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

А
К

Т
УА

Л
Н

О

С настъпването на летните жеги дойде и крайният срок 
за подаване на годишните финансови отчети за изтеклата 
година. До 30 юни всеки предприемач трябва да предостави 
въпросния документ в Агенцията по вписванията. Ако не 
го направи, може да му се наложи да плати глоба в размер 
между 2000 лв. и 3000 лв. (регламентирана в Закона за 
счетоводството). Вече над 27 000 търговци подлежат на 
санкция от Националната агенция по приходите (НАП), защото 
не са подали в срок годишните си финансови отчети за 2008 
година. Санкциите за дружествата, които макар и закъснели 
подадат годишния си отчет, ще бъдат по-малки, отколкото на 
неподалите изобщо – категорични са от НАП. Затова по-добре 
не забравяйте и не отлагайте публикуването на финансовия 
документ.

Подаването на отчетите на хартия

струва 50 лв.

(без значение дали имате ЕТ, ЕООД, ООД или АД) и трябва 
да бъде направено по банков път, като таксата е около 3 
лева. Съветваме читателите на NewBusiness.bg да не чакат 
последните възможни дни на месеца, тъй като в Агенцията 
по вписванията отново имат проблеми със системата. Освен 
това, заради съкращенията във всички държавни ведомства, 

хората които обслужват Търговския регистър работят с 
намален персонал. Казано по друг начин е напът да се повтори 
истерията от предишната година с километричните опашки! 
Все пак тази година е и последната, в която фирмите могат 
да се пререгистрират, което допълнително усложнява 
работата на Агенцията по вписванията. За да спестите 
време, можете да подадете отчетите си и по електронен път, 
с електронен подпис. Така таксата ще бъде 35 лв., вместо 50 
лева.

Към годишния финансов отчет трябва да приложите

отчет за приходите

и разходите, отчет на паричния поток, отчет на собствения 
капитал и приложение “оповестявания”. За за капиталови 
дружества (ЕООД, ООД, АД) се подава и доклад за дейността, 
предложение на управителният орган (съвет на директорите, 
управител) за начина на разпределяне на печалбите. Това 
предложение се гласува от общото събрание на съдружниците 
(акционерите) и се съставя протокол. Няма особени изисквания 
към него, но трябва да ясно да бъде посочено, че съдружниците 
приемат отчета за 2009-а, освобождават управителя от 
отговорност и разпределят печалбата както следва (или, 
ако решават да бъде заделена за резерви, не разпределят 

Дара Христова, 
dara@newbusiness.bg

 14 юли ЗДДС

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с • 
отчетни регистри и магнитен носител и внасяне 
на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни. 
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, • 
което е извършило вътреобщностни доставки или 
доставки като посредник в тристранна операция 
за данъчния период - месец юни.
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печалби). Ако не приложите такова решение към комплекта 
с документи, има опасност да получите отказ от обявяване 
за събирателните и командитни дружества. В случай, че 
няма решение за приемане на годишният отчет, Агенцията 
по вписванията ще направи отказ за публикуване, защото 
Закона за счетоводството изрично казва, че годишният отчет 
трябва да е приет от общото събрание или друг аналогичен 
орган. Казано по друг начин, документа не трябва само да бъде 
изготвен до 31 март, но и отделно от това е необходимо да 
има декларация в свободен текст, че предадените документи 
са верни с оригинала

Добре е да се знае още, че за събирателните и 
командитните дружества се подава само протокол от 
събранието на съдружниците, че е приет годишния отчет. Там 
не е нужно да се описва начина на  разпределяне на печалбата. 
Формулярът на Агенцията по вписванията е Г-1.

Специално за годишния финансов отчет и приложенията му 
няма как да се справите сами,

без намесата на счетоводител.

Според изискванията на закона, документът трябва да 
е подписан от “съставител:, който трябва да има висше 
счетоводно образование и стаж от поне 1 година или друго 
висше икономическо и стаж 5 години като счетоводител

Колкото до протокола и предложението за разпределяне 
на печалбите, това можете и сами да го подготвите. Някои 
счетоводни кантори предлагат и тази услуга, като дават 
готов протокол за приетият годишен отчет с предложение 
за разпределянето на печалбите и т.н. Тук обаче има риск да 
подпишете нещо, което не е като хората. И докато при ЕООД 
това няма да породи особени проблеми, то при ООД може да 
си докарате доста главоболия, най-малкото защото излиза, че 

мамите съдружниците си. Да не говорим, че често се случва 
хората да се подписват без изобщо да четат документите.

Доста предприемачи предпочитат да ползват услугите 
на адвокат за тези протоколи, но пък това отнема време 
и повече пари. Ако бързате и държите сами да подготвите 
документите, е достатъчно само да отворите сайта на 
Търговския регистър и да погледнете как е направен примерен 
протокол на произволна фирма.

След всичко казано дотук идва и резонния въпрос: колко 
струва изготвянето на годишен финансов отчет от 
счетоводител или счетоводна къща?

Цените започват от 240 лв.

нагоре, тъй като се проверява цял отчетен период, ако 
счетоводителя не е направил всичко необходимо през годината. 
Обикновено счетоводните къщи таксуват изготвянето на ГФО 
като 13 хонорар или предварително го включват в цената на 
месечното обслужване.

Комплектът документи може да бъде подаден в Агенцията 
по вписванията лично от управителя или с негов електронен 
подпис. Тази работа може да я свърши и адвокат (“заявител”), 
като приложи и адвокатското си пълномощно, декларация 
от негово име, че подадените отчети са идентични с 
оригиналните, както и декларация, подписана от управителя че 
е предал на адвоката тези отчети.

Като “заявител” могат да бъдат и “други лица определени 
със закон”, като например счетоводителя. Тогава вместо 
адвокатско пълномощно, е нужно нотариално заверено 
пълномощно от управителя да се подадат тези отчети.

Толкова по въпроса за годишните финансови отчети. Ако 
имате въпроси или нещо ви се струва неясно, не се колебайте 
да ни пишете!  /nB/
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Покупката на дялове е възможна след подписването 
на договор за покупко- продажба, в  който подписите 
на страните се заверяват нотариално. Таксата за 
Нотариалната заверка на този договор е процент от 
стойността на продаваните дялове. Продажбата води до 
промяна на учредителните документи на дружествата. 
Собственик на дяловете, може да е юридическо или физическо 
лице.  При частично закупуване на дяловете на ЕООД – са 
налице двама или повече собственика на капитала и тогава 
ЕООД трябва да се преобразува в ООД. При цялостно 
изкупуване на дяловете на ООД от едно лице физически или 
юридическо, то дружеството трябва да се преобразува в 
ЕООД, защото собственик на капитала вече е едно лице. 
Процента собственост на дяловете е неограничен до 100 % и 
няма ограничения в броя на съдружниците.

Продажбата е валидна от датата на договора за покупко-
продажба, като новият собственик е законен, но докато 

промяната не се обяви в Агенцията по вписванията той е не 
легитимен за пред трети лица.  Поради факта че досието 
на фирмата в Агенцията по вписванията е меродавно за 
актуалното й състояние и от там трети лица получават 
информация за нея. Ако има разлика в документите се 
приемат за валидни тези в Агенцията по вписванията. 
Покупко-продажбата трябва да се публикува в седем дневен 
срок от датата на договора. След обнародването й в 
Агенцията по  вписванията можете да си извадите ново 
актуално състояние с което да лигитимирате извършената 
промяна.

К
О

Н
С

УЛ
Т
покупка на дялове 

на дружество

Не зависимо дали Управителят на дадено дружество се 
осигурява по Договор за Управление или по друг начин, той 
винаги може да инициира сам напускането си от заеманата 
длъжност. Като освобождаването му от длъжност и 
назначаването на нов Управител се публикува в Агенцията по 
вписванията. Според Търговският закон Управителят може 
по всяко време да инициира напускането от заемания пост 
чрез молба към Управителният орган или самият орган да го 

освободи от заеманата длъжност. Управителят има право 
сам де внесе документите в Агенцията по вписванията за 
обнародване на промяната в обстоятелствата.

При промяна седалището на дружеството отново трябва 
да се публикуват в Агенцията по вписванията. Нужните 
документи могат да бъдат внесени от Управителя или от  
упълномощено от него лице. Ако се публикуват по електронен 
път през сайта на Агенцията по вписванията трябва да си 
извърши с електронния  подпис на Управителя.

Описаните промени  е необходимо да бъдат отразени в 
учредителния  документ (за ЕООД) и дружествения договор 
(за ООД)   и  актуалните им варианти да бъдат публикувани в 
Агенцията по вписванията с публикуването на съответната 
промяна.

промяна в 
обстоятелствата

Информацията е предоставена с любезното съдействие на 
консултантската фирма Lead Consult 

http://leadconsult-bg.com/
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Е Делойт се отнася към едно или повече дружества - членове на Делойт Туш Томацу, 
сдружение регистрирано в Швейцария, както и към мрежата от дружества - членове, всяко 
от които е юридически самостоятелно и независимо лице. За по-детайлна информация 
посетете www.deloitte.com/about и www.deloitte.com/bg/about.

ДОВЕРИЕТО РАСТЕ, НО СКЛюЧЕНИТЕ СДЕЛКИ ОСТАВАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, 
ПОКАЗВАТ ДАННИТЕ НА DElOITTE ЗА МАй 2010 Г. 

дяловото инвестиране не е това, 
което беше...

Проучването 

Оптимизмът сред частните инвеститори в 
Централна Европа продължава да расте и 
надеждата, с която те гледат в бъдещето е по-
голяма, отколкото през целия период от началото 

на 2008 година до сега. Въпреки това нивата на 
сделките са все още по-ниски в сравнение с предходните две 

или три години. Периодът за подписване на сделките е значително 
по-дълъг, а предварителните проверки и проучвания, извършвани от 

инвестиционните фондове или банките, са по-задълбочени.

Това са само някои от темите, засегнати в 15-то издание на доклада 
на Делойт за дяловото инвестиране в Централна Европа, който проучва и 

проследява настро-енията сред инвестиционната общност от 2003 г. насам.

Според Garret Byrne – съдружник в Делойт и M&A Transaction Service leader - 2009 
година беше трудна за дяловото инвестиране по цял свят, включително и в Централна 

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/bg/about
http://www.deloitte.com/bg/about
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възстановяването на фондовите пазари и подобряването на 
нивата на дълга е укрепило доверието.

Продължава да нараства убеждението сред икономистите 
за сближаването на икономиките – в резултат на по-бързия 
растеж в страните от Централна Европа, отколкото в 
Западна Европа, което се случва в средносрочен план.

 Проучването се допита до 
представителна извадка от анкетираните 
професионални Частни инвестиционни 
фондове от региона по 10 ключови въпроса, 
свързани с очакванията им за шестте 
месеца след април 2010 година.

Изводите 
 
Повече от 96% от анкетираните очакват 

икономиката в региона да се подобри 
или да остане стабилна, като се 
възстановява постепенно, но не 
очакват същите нива на растеж като 
през 2006 г. - 2007 година.

Почти три четвърти (74%) от анкетираните очакват 
да посветят повече време за постигане на нови инвес-
тиционни възможности, което представлява силен контраст с 
мненията от октомври 2008 г., когато 55% от анкетираните 
се концентрираха върху управлението на портфолиото.

Други 65% предвиждат увеличение на нивата на дейностите 
свързани със сливания и придобивания - това е най-висок 
процент за последните шест години и половина;

Процентът от анкетираните компании, които очакват 
подобрение в изпълнението на портфолиото си, е нараснал 
значително от октомври 2008 г. - от 5% на 35% до днес. 
Увеличаването на активността на фондовия пазар означава, 
че тези 61%, които прогнозират, че няма да има промяна, 
всъщност изказват едно оптимистично твърдение.

 Заключение 

Общото заключение на доклада е, че най-голямото 
предизвикателство е как през следващите 6 

до 12 месеца да се премине от нарастващ 
оптимизъм към сключени сделки, които 

биха подпомогнали икономическото 
възстановяване в региона с 

допълнителни капитали и ускорение.

 Според Гарет Бърн, обаче, не 
трябва да изпускаме от поглед 
възможните изненади, които биха 
могли значително да променят 
перспективата. “Околната 
среда е динамична”, казва той. 
“Икономиките в световен мащаб 
имат огромен дълг, което може да 
забави растежа. Всички сме в 

очакване какви изненади могат да се появят в резултат 
на  гръцката криза и последващите мерки и всичко това 
ярко илюстрира последиците, които могат да произлязат 
от едно такова събитие. Цялостното въздействие на тези 
предизвикателства все още предстои да бъде измерено или 
напълно осъзнато. Въпроси като кой ще плаща и кога все още 
нямат еднозначен отговор.”
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европейската икономика оздравява
BUSINESSEUROPE ПУБЛИКУВА РЕДОВНИя СИ ДОКЛАД ЗА СъСТОяНИЕТО НА ЕВРОПЕйСКАТА ИКОНОМИКА. 

ДАННИТЕ ЗА БъЛГАРИя СА ОБОБЩЕНИ С ПОМОЩТА НА БъЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА.

Европейската 
икономика продължава 
да показва признаци на 
възстановяваяне през 
първата половина на 
2010г., подпомагана в 

частност от съживяването на гло-балната търговия и сто-
панската активност. Ефектът от кризата с държавните 
дългове поражда несигур-ност в момента, но не се очаква да 
попречи на основния сценарий за възстановяване. Износът 

е ключов фактор за подпомагане на възхода, като се 
очаква да се увеличи с над 5% през тази и следващата 
година. Слабото евро също допълнително подпомага 
европейския износ, но това се компенсира със загуба на 
доверие и висок риск.

 Безработицата в ЕС като цяло се очаква да се 
стабили-зира малко под 10% през следващите месеци, 
а през втората половина на 2011 г. да се поднови 

създаването на повече работни места. На този етап усло-
вията все още не са достатъчно добри за възстановяване на 
инвестициите, макар да се очаква 

връщане към среден растеж 

през следващата година. В момента най-големите пречки 
са достъпът до финансиране и слабото усвояване, като 
съответно 82% и 74% от допитаните в анкетата на BUSI-
NESSEUROPE ги посочват като негативни фактори, оказващи 

BUSINESSEUROPE 
предвижда истинският 

БВП в ЕС да достигне 
1.1% тази година и 1.6% 

през 2011-а.
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влияние върху инвеститорските им решения.

Държавите, които са допуснали сериозен дисбаланс в мина-
лото, ще продължат да усещат 
дълготрайните последици от 
кризата и през тази и следва-
щата година.

В сравнение с други части по 
света, застоят на трудовия и 
продуктов пазари, както и по-
големите пречки пред предприе-
мачеството и пазарните инова-
ции ще продължат да натежават 
и да пречат на благоприятния 
обрат в Европа.

Политически фактори 

Компаниите посочват ситуацията с общественото 
финансиране като главен проблем, като 92% от 
анкетираните я считат за основна спънка за разтежа. 
Програмата за основна стабилизация, договорена за 
еврозоната през месец май, е 
добре дошла, но тя само печели 
време, преди да се обърне по-
голямо внимание на структур-
ните проблеми и лошото управ-
ление. Едно ефективно укрепване 
следва да включи стратегия за 
изход от кризата, за да ограничи 
публичната задлъжнялост със 
стратегия за включване и подпо-
магане на икономически растеж 
и създаване на работни места. 

Управлението на еврозоната 
трябва сериозно да бъде заси-
лено в бъдеще, като се засили контрола и механизмите за 

изпълнение, включително чрез система от нарастващи глоби. 
Европейското бизнес общество похвали ролята на цен-

тралните банки по време на кризата и особено на ЕЦБ. 
Нейната независимост е основен стълб на институцио-
налната рамка на Европейския паричен съюз.

Препоръки

В доклада ни от месец март „Обединяване на фискална 
стабилност и растеж – европейски план за действие” 
препоръчахме подробен план, включващ стратегия за 
изход от кризата, която да ограничи публичната задлъж-

нялост посредством стратегия 
за включване и подпомагане на 
инвестициите в бъдещите зони 
на растеж. 

Този доклад се обединява около 
следните основни направления:

По-строги фискални правила • 
и по-добро бюджетиране на 
институциите

По-голяма ефективност • 
на публичната администрация и 
надеждни мерки за намаляване на 
разходите

Разширяване обхвата на публично-частното • 
партньорство

Реформиране на пенсионната и здравни системи• 
По-задълбочено внимание на образованието и • 

обучението 
Повече и по-добре насочени усилия за научни • 

разработки и иновации
По-добро определяне на приоритетите на • 

инвестициите в инфраструктурата
Данъчни реформи в полза на растежа• 
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Росен Цветков, 
rosen@newbusiness.bg

Най-общо, в България могат да се различат три типа 
бизнес инкубатори - т.нар. общ тип, високотехнологични и 
виртуални.

Най-многобройна е първата група (от общ тип), в която 
попадат бизнес центровете, на чиято територия работят 
фирми занимаващи се с  различна дейност. Такива са изгра-

дени основно по програмата “Заетост чрез подкрепа 
на бизнеса” - JOBS.

Проектът започва през 2000-а година, като съв-
местна инициатива на министерството на социал-
ната политика и програмата на ООН за развитие. 
Общия му бюджет е близо 30 млн. долара, като с тези 
средства досега са създадени над 36 хил. работни 
места, изградени са 42 центъра на територията на 
страната, към десет от които действат и бизнес 
инкубатори - в Айтос, Видин, Гоце Делчев, Малко 
Търново, Монтана, Нова Загора, Перник, Силистра, 
Търговище и Шумен.

Идеята на целият проект JOBS е да предоставя 
услуги за развитие на малки прохождащи компании и 
бизнес инкубаторите са един от инструментите за 
това. Те се управляват от местни неправителствени 
организации, които се наричат бизнес центрове. На 

кандидатите се дават под наем, на 
цени по-ниски от пазарните и съобраз-
но региона, производствени помещения 
или офиси, ако дейността е в сферата 

на услугите. Големият плюс е, че екип от експерти консул-
танти на инкубатора по всяко време са на разположение на 
предприемача и го съветват по всички въпроси  свързани с 
финанси, маркетинг, управление, човешки ресурси на фирмите 
и т.н.

Според експерти, интерес да ползват специализираните 

Бизнесинкубаторите - 

шанс за всеки предприемач

Ако сте 
предприемач 
с добра идея 
за собствен 

бизнес, но се 
чудите как да 

я реализрте 
успешно, 

бизнес-
инкубаторът 

може да се 
окаже ключът 

към реша-
ването на 

нелекия ребус.
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услуги на инкубаторите проявяват най-различни прохождащи 
бизнеси - шивашки фирми, производители на алуминиева до-
грама, на дребни пластмасови изделия, както и компании ра-
ботещи в сферата на услугите.

Колкото до високотехнологичните инкубатори, досега в 
страната са изградени само два хай-тек центъра - в Габрово 
и Варна. Дейността им е съсредоточена към подкрепата на 
идеи и проекти в областта на информационните и иновацион-
ни технологии. Също толкова са и работещите виртуални 
центрове в страната - Европейски виртуален инкубатор 
(изграден по програма “Леонардо да Винчи” на Европейската 
комисия) и инкубатора в Габрово, който работи и в ИНТЕРНЕТ.

За жалост, в България инкубаторите не разполагат с осо-
бено големи ресурси, а сградите които се предлагат на пред-
приемачите, са собственост на общините. Всичко това на-
лага някои ограничения за това какво производство може да 
се развива. В идеалния случай най-добре е да се изгради нова 
сграда, според това какви ще са потенциалните наематели.

Международната практика 

по света е подобен род организации, извършващи услуги 
за подкрепа на бизнеса, да разчитат на солидно целево 
финансиране. В САЩ например от една трета до 50% от 
парите необходими за изграждането на бизнес инкубатори се 
осигуряват от държавата. Иначе оставаш на произвола на 
съдбата.

Надеждите да се намери финансиране за бизнесинкубато-
рите е една от мерките в оперативна програма “Конкуренто-
способност”, която предвижда  финансиране за регионални 
бизнес инкубатори. Проблемът е, че тя все още не е пусната 
в действие. 

Николай Младенов от БАН пък смята, че правителството 
трябва да поощри създаването на международни бизнес 
центрове и инкубатори, чрез които на българския пазар да се 
привлекат допълнителни външни инвестиции и от по-малки 
европейски компании. Увеличеният по този начин приток на 
преки чужди вложения в страната ще намали безработицата 
и ще насърчи развитието на нови производства в 
изостаналите региони”, препоръчва той в свое специално 
изследване.

Икономистът смята, че е най-важно компниите, които ще 
бъдат привлечени да се занимават с производство и то в 
отрасли, които са били характерни за съответните райони 
на страната ни преди началото на прехода. Като база за 
създаването на международните бизнес инкубатори могат да 
се използват стари сгради и съоръжения на неработещи вече 
промишлени предприятия в страната. Така собствениците 
им ще могат да предлагат на потенциалните си партньори 
и големи производствени помещения. Самите сгради пък 
биха могли да се отдават дългосрочно под наем и дори да 
се продават, но на компании със сериозни намерения за 
установяване в съответния регион. /nB/

Според лидера на ДСБ Иван Костов, 
малките фирми, както и семейните 

предприятия, трябва да станат гръбнакът 
на българската икономика, след като 

строителният бранш и всички свързани с 
него вече не могат да се справят

Малкият и семеен бизнес има  
необходимата гъвкавост и възможност 

за оцеляване, тъй като той се управлява 
ефективно и евтино и същевременно е 
достатъчно конкурентоспособен. Ако 

една фирма се занимава със изграждане 
на пътища например, тя предпочита да 

съкрати работниците си, да наеме пазач 
и да затвори, вместо да отиде при възложителя, да поеме по-ниски 

цени и да увеличи гаранционния период”, смята Костов
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А Уроци за стартъпи от Уорън Бъфет

www.entrepreneur.com

Разговаряйте като 
истински човек.

Не са редки случаите, когато 
напълно нормални ръководители започват да звучат твърде 
"корпоративно", когато придобият власт или се изкачат 
в йерархията. Речта им става неестествена и пълна с 
мениджърски жаргон.

За сравнение, ето как Бъфет обяснява своята философия 
за придобиванетона власт: "Стремим се да оставяме 

помощниците ни да работят самостоятелно, без да ги 
наблюдаваме и съветваме на всяка крачка. Това означава, че 
понякога закъсняваме с решаването на част от управленските 
проблеми, а оперативните и капиталови решения се взимат 
без някой да се е консултирал с мен и Чарли. Въпреки това 
предпочитаме да платим цената на няколко неправилни 
решения, отколкото да страдаме заради невидимите 
последствия на решенията, които сме взели твърде бавно".

Не ви е неободим специалист по МБА, който да "преведе" 
на акционерите всичко това. Противно на идеята за "контрол 
на съобщенията" Бъфет се държи основно като оратор, който 
разказва история с действащи лица, поуки и относително 
щастлив край. С две думи, той е открил, че разговорливият тон 
ни кара да се борим за короната "най-добро дете в клас".

Признайте грешките и 
продължете напред!

Бъфет сам е автор на гафа, безцеремонно нарен "прекалено 
скъпото бизнес фиаско", към което примамва мениджмънта на 
GEICO, за да създаде нова услуга с кредитни карти. Когато "се 
събужда от огромните загуби", компанията може да спечели 
едва 55 цента от всеки вложен долар в своето порт фолио за 
98 млн. долара. В писмото си до акционерите Бъфет открито 

Уорън Бъфет е 
не само един от 
най-богатите хора 
на планетата, но и 
разказвач от световна 
класа. И тази негова 
способност проличава 
най-добре в годишните 
писма, които изпраща 
до акционерите. 
В последната му 
“творба” като главен 
изпълнителен директор 
и най-голям акционер 
на Бъркшър Хатауей, 
публикувана на сайта 
на компанията, 
Бъфет предлага 
удивителни уроци 
за стартиращите 
предприемачи как да 

моделират общуването 
си с останалите 
бизнесмени.

http://www.berkshirehathaway.com/letters/2009ltr.pdf
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заявява, че грешката за 44 млн. американски долара е изцяло 
негова. 

"Трябва да се подчертае, че мениджърите на GEICO изобщо 
не бяха ентусиазирани от идеята ми. Те ме предупреждаваха, 
че вместо да получим най-доброто от клиентите си, ще 
получим ... нека го кажа направо - едно нищо. Но аз подчерваха, 
че съм по-стар и по-мъдър. Оказа се, че само съм по-стар".

Изводът е: забравете за акционерите. Представете си 
как това признание е повлияло на ръководството на GEI-
CO, което първоначално е било пренебрегнато. Понякога е 
полезно да видиш шефа си, посечен от собствения си меч. 
За стартиращите предприемачи, където промяната в курса 
е начин на живот, признанието "Сгреших", изтръгнато от 
висшия мениджмънт, е най-доброто доказателство, че "всички 
заедно сме в една игра".

Силата на хумора 
в бизнеса :)

Подобно на самопризнанието и самокритиката, хуморът 
също е обезоръжаващ. Бъфет разпознава тази тенденция и 
осъзнава, че ако иска да задържи вниманието на читателя в 
продължение на 20 страници, трябва не само да го информира, 
но и да го забавлява. Перфектният пример за това откриваме 
в дискусията му, посветена на срива в пазара на имоти. 

Вместо да сипе сол в раната, като свали началните цени на 
къщите под нивото на кооперациите, той предлага други две 
хипотетични решения:

1. Да се взривят много къщи, подобно на унищожението на 
коли в популярна американска програма.

2. Да се ускори формирането на кооперации, като например 
се стимулират тийнейджърите да живеят заедно.

Бъфет определено има чувство за хумор и не се притеснява 
да го използва. Доказателство за това са и думите, с които 
се обръща към инвестиционните банкери, опитващи се да 
рационализират рисковите сделки - "Това е само една малка 
сделка".

Бъфет знае как да използва редица техники за разказване 
на истории, за да засили своята позиция и едновременно с 
това да привлече останалите читатели към каузата си. Ако 
тези номера работят за човек, който грубо казано притежава 
цяло състояние, може би е повече от уместно младите 
предприемачи да използват подобни прийоми, за да изградят 
собствените си компании.
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HP Officejet 4500 All-in-One беше представен 
на таз годишното изложение MacWorld 
Expo, провело се в Сан Франциско, САЩ. 
Устройството разширява серията принтери 
OfficeJet, а основното му предимство е, че 
предлага не само цветен печат, но също така 
жична и 

безжична връзка 

към един или няколко компютъра. В ерата 
на лазерните принтери хората гледат с 
предразсъдъци към мастилено-струйните 
устройства, но HP Officejet 4500 All-in-One 
притежава множество функции, които му 
позволяват да разпечатва бланки, брошури, 

листовки и други рекламни материали 
върху фото хартия не по-зле от лазерните 
си събратя. Освен това отпечатва 
бързо съхнещи документи, устойчиви на 
избледняване, когато се използва хартията 
Colorlok. Възможностите за бърз печат пък 
намаляват разходите за всяка разпечатка, 
без това да е за сметка на качеството.

HP Officejet 4500 All-in-One е със стилен 
черен цвят, съвместим е с Microsoft Win-
dows® и Mac OS X Snow leopard и предлага 

печат, сканиране и копиране 

с отлична скорост. Благодарение на Wire-
less възможностите, предприемачите няма 

всичко необходимо 
в офиса

HP Officejet 4500 All-in-One

Люба Спасова,
luba@newbusiness.bg

„Три в едно” е 
характеристика, 

която днес обединява 
основните качества 

на функционалните 
устройства. Ако имате 

нужда от факс, скенер 
и принтер за малкия 

си офис, решението е 
HP Officejet 4500 All-in-

One.  Бърз, икономичен 
и с достъпна цена, той 

предлага всичко, от 
което се нуждае една 

малка фирма.
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http://www.macworldexpo.com/
http://www.macworldexpo.com/
http://h41112.www4.hp.com/promo/mybusiness/bg/bg/officejet.html
http://h41112.www4.hp.com/promo/mybusiness/bg/bg/officejet.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06b/18972-18972-238444-12019-3328086-3919445-3986394-3986401.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06b/18972-18972-238444-12019-3328086-3919445-3986394-3986401.html
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нужда да опасват 
помещенията 
си с кабели и 
да робуват на 
тяхната дължина, 
а да позиционират 
принтера където 
им е удобно. 
Освен това 
моделът работи 
със специални 
мастилници 
с увеличен 

капацитет HP 901Xl, които позволяват на малкия бизнес да 
отпечатва до 

три пъти повече черни страници. 

Мастилниците се закупуват допълнително, но 
значително увеличават времето до следващата 
им смяна. Според данните на ISO/IEC 24711 с 
черната мастилница с увеличен капацитет 
могат да се отпечатат до 700 страници, като 
броят им може да варира под и над тази цифра в 
зависимост от съдържанието им. 

Като всяко съвременно устройство HP Officejet 
4500 All-in-One разполага и с т. нар. еко функция - 
HP Eco Solutions, която успешно 

намалява разходите при работа. 

Моделът покрива стандарта ENERGY STAR®. Благодарение 
на HP Smart Web Printing устройството намалява харчовете 
за хартия, мастило и електроенергия. Приложението 

позволява избирането 
и отпечатването 
на точно определени 
пространства от 
уеб страниците, 
като по този начин 
потребителите 
могат да отпечатат 
само онази част от 
страницата, която 
им е необходима. То 
също така позволява 
комбинирането на 
различно съдържание 
от няколко страници 
на един лист отпечатана хартия.  

HP насърчава предприемаческия дух 

и се старае да създаде продукт, който може да 
помогне на потребителите да превърнат идеите 
си в действителност. Като осигурява достъпен 
бизнес принтер с ниска цена на страница и 
достъп то безплатни маркетингови бланки и 
дизайни, ние можем да помогнем на малкия бизнес 
от целия свят да оптимизира продуктивността 
си и успешно да промотира своята марка”, 
обобщи Хатем Мустафа, вицепрезидент 
„Мастиленоструйни бизнес решения” в НР. /nB/

HP Officejet 4500 All-in-One/
Wireless използва, както 

стандартните мастилници 
HP 901 черно и трицветната 
HP 901, така и мастилницата 

с голям капацитет HP 901XL 
черно.

Поддръжката на HP Officejet 4500 All-in-One/Wireless е 
бърза и лесна.  

HP Officejet 4500 All-in-One предлага цветен печат 
на ниска цена.  

Officejet 4500 All-in-One се предлага от aприл 2010 г. на 
препоръчителна цена от 219 лв. с ДДС.

Officejet 4500 Wireless All-in-One е на пазара от aприл 2010 г. на 
препоръчителна цена от 289 лв. с ДДС.
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http://h41111.www4.hp.com/globalcitizenship/uk/en/environment/index.html
http://www.hp.com/global/us/en/consumer/digital_photography/free/software/smart-web-printing.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06b/18972-18972-238444-12019-3328086-3919445-3986394-3986401.html
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF06b/18972-18972-238444-12019-3328086-3919445-3986394-3986401.html
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OpenVBX е публичен проект с открит изходен код създаден и 
поддържан от разработчиците на Twilio. Компанията майка от 
своя страна предлага евтини гласови и смс услуги. За да получа-
вате и провеждате разговори с OpenVBX трябва да създадете 
акаунт на техния сайт Twilio.com. OpenVBX разширява възможно-
стите на Twilio като предоставя на своите потребители удобен 
потребителски интерфейс и други функции като например гласо-
ва поща, които са изградени върху основните библиотеки на 
Twilio. Самата платформа трябва да се инсталира на ваш соб-
ствен сървър, който поддържа PHP и използва MySQl за база 
данни. Функциите за пренос на глас и SMS се предоставят от 
комуникационната платформа на Twilio, която взаимодейства в 
реално време с инсталацията на OpenVBX.

С други думи, в случая Twilio е вашият 

онлайн телекомуникационен оператор, 

предоставящ ви инфраструктурата си, а OpenVBX е телефонна 
централа изцяло на ваше разположение за конфигурация и нас-
тройка. За момента Twilio не планира да хоства сървъри за 
инсталация на OpenVBX централи, но ако нямате собствен 
сървър може да наемете хостинг провайдър отговарящ на изис-
кванията на системата. Американският хостинг провайдър 
DreamHost предлага в услугите си бърза инсталация на OpenVBX.

OpenVBX е уеб базирана система с открит изходен код, пред-
назначена за ползване от малки и средни компании, които имат 
нужда да разширят телефонните си комуникации без да плащат 
огромни сметки на телеком операторите. С нейна помощ може 
да ползвате виртуални телефонни номера и имате възможност 
да разширявате платформата с допълнителни приложения, които 
значително да увеличат нейната функционалност. Самото 
програмиране на аплетите става с лесен за употреба вграден 
редактор. OpenVBX включва аплети за пренасочване на 
обаждания, гласова поща, получаване на текстови съобщения и 

Захари Димитров, 
zak@newbusiness.bg

нов начин за изграждане на телефонни 
приложения за бизнеса
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http://www.dreamhost.com/
http://www.dreamhost.com/
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много други възможностите. Платформата може да се интегри-
ра с други съществуващи решения за телефония. Основното и 
предимство е че може бързо да се изграждат собствени аплети 
с малко познания по PHP.

С помощта на OpenVBX лесно създавате собствен телефонен 
номер за всеки от вашите служители, който впоследствие да 
ползвате за да комуникирате с тях. Освен базовата функцио-
налност платформата 
позволява да се провеждат 
разговори с цели отдели, 
или да се споделят гласови 
съобщения за различни 
проекти.

Целта на OpenVBX 
проекта е да се изгради 
професионална система 
за бизнес конференции. 
Основното предназначение 
на която е да повиши 
гласовото сътрудничество 
вътре в малките и средни 
фирми. Преследваните 
задачи от дизайнерите на 
сис-
темата са да дадат възможност на 
потребителите и да пол-зват и създават 
лесни за управление повтарящи се задачи. По 
този начин всеки може да се фокусира върху 
собствената си работа и да я върши по-бързо. 
Ключови компоненти към изпълнението на тези 
задачи са създаването на:

1. Гъвкава система за управление на разговорите
2. Удобен потребителски интерфейс
3. Лесни за програмиране системни библиотеки с опции за 

създаване на на специфични инструменти

Всички тези интелигентни технологии работят изцяло онлайн 

използвайки пълноценно възможностите на вече изградената ИТ 
инфраструктура.

Например, ако няма кой да поеме разговора, съществува 
възможност за активирането на гласова поща. В допълнение 
към нея записаният глас може да се транскрибира (в момента 
се поддържа английски език), което дава възможност да се 
запознаете с неговото съдържание без да се налага да го 
слушате в последствие. Гласовата поща може да се препраща 
на различни заинтересовани лица, които да чуят в оригинал. 

Например оплакването от 
даден продукт може да бъде 
предоставено нецензурирано 
директно както на 
инженерния отдел, така и 
отговарящите за връзки с 
клиентите.

Виртуалните телефонни 
номера позволяват да 
създадете телефонен номер 
за всеки един служител 
във вашата фирма. С 
тяхна помощ може да 
конфигурирате централата 
в офиса да пренасочва 
обажданията към служебни 
или лични мобилни и/или 
стационарни номера и да 

изпраща смс съобщения към тях.
Едно от предимствата с които се 

рекламира OpenVBX е графичния дизайнер за 
създаване на допълнителни аплети. С негова 

помощ може бързо да се създават лесни за употреба функции, 
които се интегрират безпроблемно с останалия интерфейс на 
системата.

Клиентските библиотеки са с открит изходен код, което 
позволява бързо добавяне на функционалност към основното 
приложение.

Автоматизираната система позволява да се създават и 
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управляват автоматични меню системи подобни на използвани-
те от операторите 123 и *88. Например при връзка към офиса 
може да дадете възможност на вашия клиент или партньор 
директно да се свърже с желания от него човек, без да се нужда-
ете от секретар. Пренасочването на разговорите и създаване 
на меню системи става с няколко щракания на мишката.

Интересна възможност за опитни 
програмисти

Всеки желаещ може да настройва и продава OpenVBX систе-
ми на свои клиенти. Това дава отлична възможност на ИТ спе-
циалистите да се включат бързо и лесно в бизнеса с VoIP теле-
фония. Освен да настройвате и продавате OpenVBX системи е 
възможно да провеждате обучения за използването им в компа-
ниите където ще се внедряват или дори да пишете допълни-
телни модули, като вече споменатите автоматични менюта. 
Като проект с открит изходен код съществуват интересни 
възможности за разширяване и допълване на системата. Освен 
това OpenVBX може лесно да се брандира и настройва с разли-
чни визуални теми така 
че да придобие завършен 
професионален облик в 
зависимост от вашия 
клиент.

Всеки който иска да 
пише допълнителни функ-
ции за OpenVBX проекта 
без да модифицира осно-
вния изходен код, може да 
ползва публично достъп-
ното хранилище на адрес: 
http://github.com/twilio/
OpenVBX.

На самия сайт на 
проекта има раздел с 
добавки, където могат 

да се открият плъгини за интегриране на OpenVBX с различни 
услуги като например определящата местоположението Four-
square. Сред интересните добавки е и възможност да защитите 
част от вашите разговори посредством пин код. Например ако 
от автоматичното меню искате да се свържете с директора, 
да бъдете запитан за предварително зададен оторизиращ код.

В случай че нямате възможност да настроите OpenVBX може 
да откриете част от основните му разработчици в групата на 
Twilio в linkedIn.

В света на свободния софтуер все повече се увеличават 
технологиите, които успешно могат да се ползват от бизнеса. 
При това те стават все по-лесни за внедряване и употреба. 
Вече ви запознахме с предимствата на платформата Asterisk, 
позволяваща лесно създаване на телефонна централа. Решение 
като OpenVBX прави крачка напред даваща възможност за още 
по-бързо и удобно използване на подобни услуги. До известна 
степен платформата на Twilio ще наподобява голяма част от 
опциите, предлагани от Google Voice, но с фокус върху фирмени 
решения.

Обикновено телекомуникациите на корпоративно ниво са скъп 
разход, който може да бъде 
облекчен с използването на 
подобни решения. Въпреки 
че съществува известно 
ограничение при Open-
VBX където единствено 
клиентските библиотеки 
са с открит изходен код, 
а самата платформа 
Twilio не е, тя може да бъде 
удачен избор, особено за 
компании комуникиращи 
интензивно със САЩ. 
Повече за работата на 
системата OpenVBX 
може да се открие на 
страниците на Twilio. /nB/
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http://www.twilio.com/openvbx
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как решиХ да се занимавам с Бизнес?
По време на процеса на икономическа и научна реформа в Естония всеки 
трябваше да реши как да продължи. Въпросът беше дали да преследвам 
кариера на научен работник или да използвам новите възможности в бизнеса 
с високи технологии. Като човек, който предприема рискове, приех второто 
предизвикателство.  

моят модел на подражание за започване на Бизнес
Локомотивът. 

какво ми помогна най-много
Моите съдружници, споделящи същите ценности.     

най-голямото ми предизвикателство до сега 
Създаването на Научноизследователския институт за информационна 
сигурност като звено в структурата на компанията.   

най-ХУБавото в това да си предприемач е ... 
... шансът да се поемат рискове и да се оценяват печалбите и загубите. 

моят съвет към тези, които планират да започнат Бизнес
Смелото начало е половин победа.  

юло аяксоо
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“Ключът Към успеха е в промяната - да се промениш, но да останеш себе си.”

оБразование

компания

адрес

интернет адрес

e-mAil

сектор

УслУги/продУкти

създадена

слУжители

Технологии

cyBeRneticA As 

Acadeemia Tee 21
12618 Tallin, Estonia

www.cyber.ee

ulo.yaaksoc@cyber.ee

Научноизследователска и 
развойна дейност, решения 
в областта на ИКТ

Системи за информационна 
сигурност, митнически 
софтуер, системи за 
мониторинг и телематика, 
светодиодно сигнално 
оборудване, системи за 
сигурна морска комуникация
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