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Вистра Груп, водещата 
международна компания за 
доставка на трансгранични 
решения за корпоративно 
структуриране и защита на 
активи, вече предлага услугите 
си и на българския пазар. 
Групата управлява 14 офиса в 
целия свят, всеки от който 
предоставя пълен набор от 

корпоративни услуги и решения за имуществено планиране.
“Целта ни е да бъдем сред топ 5 компаниите в нашата 

индустрия. Смятам, че Вистра ще бъде успешна в региона, 
защото България е стратегически мост между Европа и 
Азия.”, коментира изпълнителният директор на групата 
Барт Деконинк.

По думите му инвестиционният и бизнес интерес към 
България се дължи най-вече на 10% корпоративен и плосък 
данък за физическите лица. Други конкурентни предимства 
са удържане на данъци върху дивиденти и ликвидационни 
квоти от само 5% и 0% за граждани, които плащат данъци 
на територията на Европейския съюз. В България няма 
ограничения при след-данъчното репатриране на печалбите 
и на движението на капитали, като основните рейтингови 
агенции дават на страната положителни инвестиционен 
клас кредитни рейтинги.

Офисът на Вистра в България се управлява от Петър 
Стойчев - адвокат, специализирал корпоративно право с 
богат опит в консултирането на международни корпоративни 
клиенти.

Защита на активи от 
Вистра Груп
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тръгвА фонДът ЗА стАртирАщи компАнии
Народното събрание ратифицира споразумението между България и 
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за прилагане на инициативата 
JEREMIE. Тя се осъществява по линия на приоритетна ос 3 от 
Оперативната програма „Конкурентоспособност” – „Финансови ресурси 
за развитие на предприятията”. След ратификацията от парламента 
предстои регистрирането на холдингов фонд с капитал от 199 млн. евро, 
който ще управлява средствата от името и за сметка на българското 
правителство.  

Още на www.newbusiness.bg

Business intelligence ЗА ритейл секторА  
Как Business Intelligence решението QlikView може да реши проблеми, като 
генерирането на големи обеми данни от различните системи в ритейл 
компаниите, трудното управление на тази информация и превръщането й в 
смислени справки и анализи? Този въпрос беше във фокуса на конференцията 
„Business Intelligence и ритейл бизнесът – нов подход за ефективен 
анализ с решението QlikView“, която се проведе на 27 май в столицата. 
Организаторите от Балкан Сървисис и QlikView акцентираха върху ниската 
цена на Business Intelligence технологиите за търговските вериги.

Още на www.newbusiness.bg

уволнения в нАп 
При специализирана акция на МВР в Русе на 27 май бяха задържани двама 
служители от Териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и 
осигурители”. Владимир Гатовски, ръководител на екип, и ревизорът Пламен 
Грозев са арестувани в момента, в който са опитвали да рекетират един 
от големите данъкоплатци в града. Изпълнителният директор на НАП 
Красимир Стефанов е уведомен от органите на реда преди реализирането 
на акцията. Стефанов незабавно уволни задържаните служители.

Още на www.newbusiness.bg

MoBio.Bg пускА новА услугА ЗА мобилни рАЗплАщАния 
Българският доставчик на решения за SMS микроразплащания Мобио  
представи новата си услуга за мобилни разплащания „Mobipay SMS плащане“ 
в рамките на Уеб Експо 2010. Услугата се ползва без въвеждане на сложни 
ключови думи, потребителски имена или SMS кодове. Достатъчно е 
клиентът да изпрати Y на кратък номер, за да получи достъп до системата 
за микроразплащания.

Още на www.newbusiness.bg

НОВИНИ

http://www.newbusiness.bg/news/view/1060/traygva-fondayt-za-startirashti-kompanii-
http://www.newbusiness.bg/news/view/1064/balkan-sayrvisis-predstavi-predimstvata-na-business-intelligence-za-riteyl-sektora
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http://www.newbusiness.bg/news/view/1066/mobiobg-puska-nova-usluga-za-mobilni-razplashtaniya
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форумът “иЗгрявАщи ЗвеЗДи” срещнА млАДежтА с биЗнесА 
Над 500 ученици, студенти, преподаватели и бизнес консултанти от 
страната дискутираха ролята на бизнеса в образованието на 3 юни в София. 
Инициативата се проведе в рамките на младежкия бизнес форум „Изгряващи 
звезди”, организиран за втори път от Джуниър Ачийвмънт България. По време 
на форума бяха връчени и призовете за най-добри ученически и студентски 
компании, разработени по програмата „Учебна компания” на организацията.

 Още на www.newbusiness.bg

прАвим регистър ЗА огрАничАвАне нА спАмА
До края на 2010 – началото на 2011 г. се очаква да има модерен вариант на 
електронния регистър на е-адресите на юридическите лица, които не желаят 
да получават непоискани търговски съобщения. В момента се реализира 
голям ИТ проект, финансиран по оперативна програма „Административен 
капацитет”, чиято цел е изграждане на единна  интегрирана информационна 
система за нуждите на Комисията за защита на потребителите (КЗП). 
Проектът ще приключи в началото на следващата година. 

Още на www.newbusiness.bg

новА eRP системАтА упрАвлявА и просрочените вЗемАния 
Българската софтуерна компания Алое Ко представи новата версия 2.2 
на своята ERP система EnterpriseOne. В нея са добавени редица актуални 
новости, като управление на просрочените вземания, на наемоотдаването 
и е подобрена значително сигурността. Новият модул „Наемоотдаване“ 
оптимизира управлението на отдаване на собствени активи под наем 
– недвижими имоти, автомобили, строителна и друга техника. Модулът 
позволява описване на наличните активи и договори за наем, а с помощта на 
справка „Статус на активите” може в реално време да се види информация от 
типа свободен/зает за всеки актив, с датите на заемане и освобождаване.  

Още на www.newbusiness.bg

Дянков търси строители и инженери
Строителни инженери, енергийни и финансови експерти ще са най-необходими 
на страната ни след края на икономическата криза. Това прогнозира 
вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков на лекция пред 
студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев”. В дискусията на 
тема „България – накъде след кризата” финансовият министър посочи 
още застраховането и инвестиционното посредничество като едни от 
перспективните сектори, към които младите могат да се насочат след 
края на рецесията.

Още на www.newbusiness.bg
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Напоследък всички финансови експерти прогнозират, че 
през тази година ще е краят на прословутата икономическа 
криза ... или поне началото на края. Дали заради очакваното 
съживяване на бизнеса или заради планирано развитие, но 
редица фирми признават, че планират пазарно разширяване 
и демонстрират интерес да го направят в България. 

Това накара екипа на PC World BG да улесни процеса 
по намиране на подходящ бизнес партньор, като дадоха 
началото на нова онлайн услуга за осъществяване на 
виртуален контакт между представители на бизнеса. 

Не случайно името на услугата е “Пресечна точка” и 
представлява подсекция на сайта http://pcworld.bg/, където 
създателите ще публикуват редовно актуализирана 
информация и контакти на международните производители, 
разработчици и доставчици на услуги, които целенасочено 
търсят нови партньори в България.

Информацията може да бъде полезна и за ИТ фирмите 
у нас, които пък търсят нови бизнес възможности за 
разширяване на своите предложения от продукти и 
услуги. 

PC World с нова услуга 
в помощ на бизнеса

http://www.newbusiness.bg/news/view/1082/nad-500-predstaviteli-na-biznesa-i-akademichniya-svyat-se-vklyuchiha-vayv-foruma-izgryavashti-zvezdi-
http://www.newbusiness.bg/news/view/1079/pravim-registayr-za-ogranichavane-na-spama
http://www.newbusiness.bg/news/view/1034/milionerite-v-baylgariya-se-uvelichavat
http://www.newbusiness.bg/news/view/1068/dyankov-tayrsi-stroiteli-i-inzheneri
http://pcworld.bg/
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.

 20 юни ЗКПО

Деклариране на направените залози и данъка • 
от организатори на хазартни игри и телефонни 
и телекомуникационни оператори за проведени 
през предходния месец хазартни игри, при които 
стойността на залога за участие се изразява в 
увеличението в цената на телефонна или друга 
телекомуникационна връзка. Внасяне на този 
данък от телефонните и телекомуникационните 
оператори. 
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първо място на европейското 
състезание по иновации в брюксел
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Международен ученически отбор с участието на българина 
Стоян Илиев от 134-СОУ „Димчо Дебелянов”, София, спечели 
европейското състезание за иновации „Social Innovation Camp 
2010”, проведено в белгийската столица Брюксел на 25-26 май.  
Неговият отбор разработи проект за 
иновативна система за отглеждане 
на земеделски култури в градски 
условия, с който завоюва първото 
място на състезанието. Приз взе 
и друг отбор с българско участие 
- тимът на Ивайло Кирилов от 
Професионална техническа гимназия 
„Н.Вапцаров”, Самоков, който 
спечели трето място с концепция 
за предприятие за рециклиране на 
отпадъци.

Европейското състезание за 
иновации се организира за втори 
път от Джуниър Ачийвмънт - Янг 
Ентърпрайз Европа, с подкрепата на 
Европейската комисия и компания 
Хюлет-Пакард. Общо 61 ученика от 
14 страни, разделени в 12 отбора, 
разработваха идеи за предприятие, което предлага решение 
на реален социален проблем. Те разполагаха само с 24 часа за 
сработване помежду си и развиване на своите идеи в подробни 
бизнес планове. Сред участниците бяха общо петима българи, 
победители в националното състезание на Джуниър Ачийвмънт 
България „Отговорен бизнес и иновации”, проведено през април у 
нас. Освен двамата призьори, това бяха учениците Маргарита 
Стойчева, Силвия Иванова и Венцислав Стоев, от различни гимназии 
в София и Пловдив.

 Отборът-победител, в който участва Стоян Илиев заедно 

с ученици от Испания, Норвегия, Белгия и Румъния, предложи 
разработването на автоматизирана система за отглеждане 
на земеделски култури – „ATARO”. Изобретението представлява 
кутия, съдържаща почва, семена, хранителни вещества и сложна 

система от електронни сензори, 
които контролират растежа на 
културите и намаляват нуждата 
от човешка намеса. Уредът дава 
възможност на индивидуалния 
потребител да отглежда собствени 
зеленчуци и други култури в жилището 
си. Целта на изобретението е да 
редуцира драстично транспортните 
разходи за доставяне на хранителни 
продукти в градовете, да допринесе 
за произвеждане на здравословна 
храна в градска среда и разрешаване 
на проблема с недостига на 
обработваема земя.

    Отборът на Ивайло Кирилов от 
Професионална техническа гимназия 
„Н. Вапцаров”, Самоков бе отличен 
с трето място за предложението 

за предприятие за рециклиране на отпадъци - Healthy Planet. Целта 
на предприятието е да се пребори с нарастващото количество 
отпадъци на планетата, като предложи по-големи стимули за 
рециклиране. Отборът впечатли журито с детайлно разработена 
идея за интерактивен уебсайт, създаващ възможност  за 
спечелване на награди, спрямо количеството отпадъци, предадени за 
рециклиране.

Целта на европейското предизвикателство по креативност и 
иновации е да насърчи младите хора да развият умения, които ще им 
помогнат да станат успешни служители или предприемачи в бъдеще.

Отборът победител, покорил състезанието в Брюксел.
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България има още много да догонва останалите страни 
на Страия континет в развитието на електронното си 
правителство. За жалост този не съвсем оптимистичен 
извод прозвуча като основен акцент на провелата се преди 
десетина дни в столицата регионална конференция We-
bit eGov Summit. Проявата събра в столицата министри и 
представители на държавните администрации от Югоизточна 
Европа, Европейската комисия, федералния секретар на 
Австрийското електронно правителство, посланници и 
представители на бизнеса.

“Електронните услуги, предоставяни от държавата и 
администрацията, трябва да бъдат толкова разпространени 

и използвани от гражданите и бизнеса, колкото са достъпни 
банкоматите. Те вече се превръщат в неразделна част от 
очакванията на обществото за по-добро обслужване”, 
обърна се към присъстващите министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Александър 
Цветков при официалното откриване на форума.

По думите на министъра ведомството му използва целия 
административен ресурс, с който разполага, за да приложи 
модели за е-управление на всички нива в администрацията. 
Той посочи, че в тестов режим е пусната единна платформа 
за електронно управление, към която вече са интегрирани 20 
услуги на централна и териториална администрация. Започ-
ват изпитанията на изградените центрове, след което прави-
телственият портал ще премине към реално предоставяне на 
услуги.

Цветков каза още, че предстои министерството да 
определи около 100 е-услуги, които ще спестят най-много 

време на гражданите и бизнеса.
“Подготвяме и 

пътна карта за развитието на 
електронното управление. 

След приемането й от кабинета, тя ще очертае пътя, по 
който ще вървим и ще улесни предоставянето на услуги за 
гражданите и бизнеса”, добави заместник министърът на 
транспорта Първан Русинов.

Усилията, които полагат управниците ни без съмнение 
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Росен Цветков, 
rosen@newbusiness.bg

е-правителството ни още е 
със слаба връзка

Министърът на транспорта и информационните технологии Александър 
Цветков (в средата) уважи  Webit eGov Summit.
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са достойни за уважение. Но само с добро желание нещата 
трудно ще се случат. За реализиране на он-лайн връзката 
между гражданите, бизнеса и администрацията са необходими 
и доста средства, които поне засега не се вижда откъде ще 
дойдат.

“Бавното навлизане на електронното правителство е 
проблем не само за България, но и за цяла Югоизточна Европа. 
Регионът изостава между два и три пъти от Европейския 
съюз в равнищата на разпространение и ползване на онлайн 
публични услуги. 

Едва 10% от домакинствата използват 
Интернет, 

за да контактуват с държавата, а при бизнеса тази цифра е 
60 на сто”, заяви организаторът на Webit eGov Summit Пламен 
Русев.

За сравнение, в Австрия 83% от населението има достъп 
до широколентов достъп - ADSL, има един и същ стандарт 
за електронни разплащания, размяна на дигитални подписи 
и документи, електронни доставки и достъп на гражданите 
до администрацията, каза федералния секретар на 
Австрийското електронно правителство Кристиан Руп.  

На Балканите своеобразен лидер в развитието на 
електронното правителство е Гърция, където 80% от 
бизнеса общува с държавата през мрежата. Това съвсем не 
е случайно, защото там още през 2002 г. е създадено Гръцко 
информационно общество - организация с идеална цел към 
тамошното министерство на икономиката.

“Нашата задача е разработването на национална 
стратегия и планове за действие. Смятаме, че бъдещето 
на електронното управление е, чрез включването му и в 
социалните мрежи, като “Фейсбук” и “Туитър”. По-този начин 
ще се разшири обхвата на политическите послания”, заяви 
представителят на организацията Атанасиос Кунцерис.

Според съветника на Европейската комисия в областта 

на информационното общество и медиите Стефан Паскал 
предоставянето на публични услуги без развитие на 
технологиите е невъзможно. Той обясни, че България трябва 
да работи в няколко насоки, сред които са преструктуриране и 
инвестиране в системата за научни изследвания и да увеличи 
разходите за заплати на заетите в технологичния сектор.

Засега подобно послание изглежда доста трудно 
постижимо, не само заради липсата на пари, но и заради 
сериозния конфликт между научни работници и управляващи 
към момента. Достатъчно е да припомним, че финансовият 
министър Симеон Дянков нарече учените от БАН феодални 
старчета, което е повече от показателно за текущото 
положение.

Но да се върнем на основната тема.
Без съмнение, ползите от електронно правителство не 

са за пренебрегване - намалят се разходите за държавна 
администрация, постига се по-голямата прозрачност и се 
свалят нивата на корупция. Въпросът е, че работата по него 
трябваше отдавна да е започнала. Сега ще се опитваме да 
наваксваме десетилетия изостване, което е доста трудна 
задача. /nB/
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Изграждането на действащо електронно правителство в страната ще улесни 
работата на чиновниците.
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Петото издание на проучването на Ernst&Young “Atractive-
ness Survey”, публикувано на 2 юни по време на Световната 
Инвестиционна конференция в La Baule, Франция, разкрива 
някои ярки контрасти по отношение на неясните инвести-
ционни прогнози за Европа през 2009 година. 

Въпреки задълбочената рецесия като цяло, Европа 
остава на пазара, осигурявайки 3303 инвестиционни 
проекта – скромен спад с 11% от прогнозираните цифри. 
На ниво страна
членка обаче са наблюдавани разнородни резултати. 

Марк Лермит, съдружник в Ernst&Young и автор на 
проуч-ването, пояснява: „Инвеститорите, дали се явяват 
вътрешни за Европа или външни – от САЩ или Далечния 
Изток, се съсре-доточиха върху утвърдените, големи 
пазари. Централна и Източна Европа, включително и по-

малките страни членки от 
Западна Европа стават свидетели на съществен спад от 
прогнозираните цифри, тоест инвеститорите залагат на 
сигурността на големите и сигурни икономики като Англия, 
Франция и Германия.” 

Инвестициите по сектори: сцена с много 
контрасти

В общи линии секторите, които изискват чести 
инвести-ции или които по принцип са били предназначавани 
към Централна и Източна Европа, са засегнати през 
2009 както и секторите в развиващите се икономики. 
Автомобилният, минният и транспортният сектори 
са засегнати значително, както и бизнес услугите и 
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Е Изследването на Eenst & Young за привлекателността на Европа се основава на оригинална 
технология, която отразява реалната атрактивност на Стария континент по отношение на 
чуждестранните инвестиции. Проучването е било осъществено през януари и февруари 2010 г. чрез 
телефонни интервюта сред 814 водещи маркетинг мениджъри в региона.

НА ПъТ КъМ ИНВЕСТИЦИОННА СИГУРНОСТ С КРЕПЯЩИТЕ 
СЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕйСКИ ПАЗАРИ

спад от 11% 
при преките 

чуждестранни 
инвестиции.
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От друга страна, други сектори, които са по-устойчиви, 

като хранителния, фармацевтичния и комуналния, показват 
растеж.

На къде отиват инвестициите: печеливши и 
губещи

Големите Европейски икономики 
се справят сравнително добре по 
отношение на способността да 
привличат инвести-ции през 2009 година. 
Разликата с прогнозираните цифри в 
Англия се различават само с 1% надолу, а 
тези във Франция, Италия и Германия са 
нагоре със съответно 1%, 4% и 7 на сто.

Съществуват и други печеливши по 
отношение на привле-чени инвестиционни 
проекти. Русия, Украйна и Турция, обратно 
на тенденцията за съседните им страни 
от Източна Европа, достигат 
до растеж на броя на привлечени 
проекти през 2009 година. 

Разбираемо, при влошаване 
на европейския брутен вътрешен продукт (БВП) с 4%, 
съществуват и губещи страни през 2009-а. Испанската 
и ирландската икономики, които с години представляват 
интерес от страна на инвеститори извън Европа, са 
силно засегнати през 2009 и не е изненада, че броят на 
инвестиционни проекти спада осезаемо. Влиянието на 
кризата се усеща най-вече в страни като Полша, Унгария, 
Румъния и Чехия, където броят на инвестициите спадат с 
общо 40%, а инвеститорите се насочват към сигурността 
на по-големите западни икономики. 

От къде идват инвестициите:  новите 
клиенти на Европа

Произходът на инвестиционните проекти е разностранен. 
САЩ, които продължават да са източник на близо четвърт 
от всички инвестиции в Европа, претърпяват упадък в 
абсолютни и реални стойности. Това се случва и с Германия, 
Англия, Франция и Япония, които съставляват общо още 

една четвърт от общия брой инвестиции. 
Съществуват страни, които са инвестирали 

повече в Евро-
па през 2009 в сравнение с 2008-а. Такъв е 

случаят с Китай, чиито инвестиционни 
проекти нарастват с приблизително 

30% - от 87 на 111. Проектите от 
Китай са причината страната да 
се нареди на 3-то място по брой 
създадени работни места в Европа 
през 2009 година.  

Скромно подобрение през 
2010 година?

Проучването разглежда 
както данните за броя на 

инвести-ционните проекти през 2009 година, така и 
инвестиционните перспективи, като прави допитване до над 
800 ръководители за техните бъдещи възнамерения.

Въпреки че е висок процентът на запитаните (53%), 
които смятат да изчакат още малко преди да се ангажират 
с инве-стиции в Европа, според Лермит, инвестиционната 
среда дава признаци за подобрение в сравнение с 
обстановката от преди 12 месеца. 
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„При сегашните проблеми около еврото, очакванията 

ни за 2010-а са, че ще има малък ръст на броя на 
инвестиционни проекти и няма да има влошаване на пазара 
на труда.”

Накъде отива Европа на фона на 
световната сцена?

Докато инвеститорите все още считат Западна Европа 
за атрактивен регион да се прави бизнес (38%), заемащ 
позиция след Китай (39%), те имат опасения за Централна 
и Източна Европа, които се нареждат на второ място 
през 2009 г. на световно ниво. Тази година рейтингът на 
региона спада от 42 на 24 процента. 

В дългосрочен план обаче инвеститорите продължават 
да виждат Централна и Източна Европа като приоритет. 
Регионът се възприема от инвеститорите (59%) като 
третата най-атрактивна дестинация за следващите 3 
години, след Китай (66%) и Индия (61%).

Джей Ниб, заместник съдружник в Ernst&Young за EMEIA 
споделя: 

„Както нашия отдел по Еврозона и Икономически 
Прогнози наскоро прогнозира, БВП в Европа с трудности 
ще достигне растеж от 1% през 2010, което дори и 
средносрочно ще бледнее на фона на растежа в САЩ и в 
развиващите се пазари по света.”

Ниб допълва: 
„Европейските правителства трябва да направят 

усилие да останат приоритет номер едно за настоящите 
и бъдещи бизнеси и да започнат да вземат практически 
мерки за стимулирането на предприемчивостта и 
инвестициите. Без конкретни мерки, Европа ще се изправи 
пред още по-трудната задача да осигурява устойчив и 
състоятелен икономически растеж.”

На първи по рода си в България форум, организиран 
от Хюлет-Пакард на 3 юни в София, бизнес лидери 
обсъдиха рискове и стратегии за устойчиво управление 

на критични процеси.
На форума, организиран с партньорството на Делойт 

България, водещи бизнес лидери от НР, Делойт, Глобул 
и Лукойл Технолоджи Сървисис посочиха стратегии за 
управление на риска в организации от частен и публичен 
сектори и демонстрираха своя международен опит в 
изграждане на непрeкъсваемост на бизнес процесите.

Ираван Хира, генерален директор на HP България, 
отбеляза: “Никога не e било по-важно повече от днес 
правилното управление на критичните бизнес процеси – в 
сложна икономическа среда компаниите се стремят да 
намалят разходи, максимизират печалба от приходите, 
както и да увеличат приходите си от ограничен пазар. 
Решението на парадигмата е предлагане на качествени 

фирмите фалират 
след 10 дни без 

работа
ПРОУЧВАНЕ НА HP ПОКАЗВА, ЧЕ 10 

НЕРАБОТНИ ДНИ СА НАПъЛНО ДОСТАТъЧНИ, 
ЗА ДА ДОВЕДАТ КОМПАНИИТЕ ДО 

НЕСъСТОЯТЕЛНОСТ В РАМКИТЕ НА ГОДИНА.  
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продукти и услуги с оптимизирани разходи за компаниите, 
основани на ефективни и непрекъсваеми бизнес процеси.”

Днешния НР Форум за устойчиво управление на критични 
за бизнеса процеси е първа стъпка от мащабен проект 
на НР и Делойт България. Като част от проекта в 
следващите месеци НР, Делойт България и Българска 
стопанска камара, ще проведат съвместно проучване 
като ще предложат отговор на предизвикателствата 
пред българските компании и правилно управление на 
процеси и ИТ инфраструктура.

Васил Костов, директор Технологични услуги в НР 
България, посочи: “Данните с които разполагаме са 
показателни - 93% от компаниите с повече от 10 
дни прекъсване на основни процеси фалират до една 
година. В същото време 81% от изпълнителните 
директори не смятат, че ИТ отделите са способни 
да управляват бизнес риска.”

От своя страна процесите днес са зависими от 
технологичната инфраструктура и една от целите 
на форума е да създаде платформа за комуникация 
и обмен на идеи между бизнес и ИТ лидерите в 
една организация.

По време на форума, Васил Костов 
представи данни, според които една голяма 
част от сривовете в ИТ инфраструктура 
се дължат на нетехнологични 
причини. 

Въпреки напредналите технологии, 
непланираното прекъсване на 
крититични ИТ процеси се увеличава рязко. Близо 10 000 
долара губят финансовите институци само за час срив на 
критични за бизнеса процеси, според изследване на IDC от 
2009г.

Официални гости и лектори на форума бяха г-н Илиян 
Василев, председател на Делойт България и Жан-Пиер 

Гарит, Съдружник в Делойт за Европа, Близкия Изток и 
Африка и лидер на услугите за вътрешен одит. Г-н Гарит 
представи методология за анализ и управление на риска 
в организациите и отбеляза: “Бизнес процесите са все 
повече зависими от приложения и други технологии; в 

същото време сложността на процесите, които 
трябва да бъдат възстановени се е увеличила 
драстично. 

Независимо от това, рискът е управляем чрез 
стратегии за непрекъснаваемост на бизнеса. 
Но днес целта на най-развитите организации 
е не да управляват възникнал проблем, а да 
въведат системи за предвиждане на риска, 
който да управляват проактивно – това са тъй 
наречените устойчиви организации, или resilient 
enterprise.”

По време на форума HP обяви нови услуги за 
поддържане на бизнес критичните системи. 
Решенията намаляват въздействието на 
евентуални сривове и позволяват на бизнеса 

да осигури необходимите ресурси за 
иновационни проекти.

Новите услуги включват 
разширено Mission Critical Services 

портфолио за поддръжка на множество 
нива за цялата виртуализирана среда, 

включително хардуер, операционни системи 
и Citrix XenServer, Microsoft® Hyper-V и VMware 

virtualization software и разширена HP Mission Critical 
Partnership (MCP) поддръжка на бизнес критични системи в 
мултивендорни среди. 

Услугата е основана на нова методология за 
идентификация на рисковете и сравнява представянето на 
системата с други добри практики, за да изготви план за 
подобрение на средите с множество доставчици.
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„Това не се отнася до мен“ - тази мисъл е първата, която 
идва в главите на повечето от нас, когато прочетем 
новина за нова компютърна измама, откраднати фирмени 
данни, индустриален шпионаж и др. подобни заплахи. Ако 
вие сте стартиращ предприемач или собственик на малка 
фирма, която съществува от година – две, цитираната 
по-горе мисъл е напълно логична. Предполага се, че вашите 
ежедневни усилия са концентрирани по-скоро в оцеляването 
на фирмата, откриването и запазването на първите клиенти, 
осигуряване на заплащане за първите служители, както и 
плащане на задълженията към държавата. Същевременно 
малките и особено стартиращите фирми най-често не 
разполагат със значими активи или ценна информация, които 
да станат обект на хакерска атака. Проблемът обаче е, 
че между момента, когато вашата фирма не струва нищо 
и единствените ви активи са ентусиазмът и уменията 
ви и времето, когато тя се е развила до степен, да бъде 

интересна за компютърните престъпници, няма ясна граница 
и най-често улисани в работата мениджърите я подминават, 
без да осъзнаят. Така че другият път когато си кажете, че 
това не се отнася за вас, запитайте се дали собствениците 
на фирми, които вече са станали обект на компютърно 
престъпление, не са мислели по същия начин.

Защитата на фирмената информация,

както и тази на държавните институции беше централна 
тема на провелия се преди две седмици семинар по 
информационна сигурност и cloud – технологии, организиран 
от IT компанията hi Computers. Събитието под надслов „Re-
ality in the cloud”, се състоя в комплекс Катарино, община 
Разлог и събра световно – признати експерти по компютърна 
сигурност, сред които Ранди Абрамс, директор технически 
обучения в ESET, Ян Балаз и Мирослав Майташ, технически 

КОРПОРАТИВНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ Е 
КОМПЛЕКСЕН ПРОБЛЕМ, КОйТО ЗАПОЧВА С ОБУЧЕНИЕТО 

НА ПЕРСОНАЛА, А ВНЕДРЯВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ РЕшЕНИЯ 
ЗА АНТИВИРУСНА И ПЕРИМЕТРОВА ЗАЩИТА ИДВА ЕДВА 

СЛЕД ТОВА

      Защитата на фирмената информация  
                          става все по-актуална

http://hicomputers.bg/
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маркетинг специалисти в ESET, Едвинас Пранкулас - 
регионален мениджър за Източна Европа за Qualys и Амар 
Мехта – регионален мениджър за Cyberoam. В семинара 
участваха над 140 човека от корпоративния сектор, 
държавната администрация, банки и застрахователни 
дружества, което го превърна в един от най-мащабните, 
провеждани на тази тема у нас.

Обучението на служителите е ключово,

за сигурността 
на фирмената 
информация, посо-
чи водещият лек-
тор Ранди Абрамс 
и добави, че компю-
търът е само сред-
ството за извър-
шване на престъп-
ленията, но най-
слабото звено си 
остават самите 
потребители. Той 
напомни, че вече 
съществуват доб-
ре организирани 
групи, занимаващи 
се с фишинг, писане 
на вируси, програми 
тип „троянски кон“ 
и т.н. Абрамс даде 
примери с различни 
заловени кибер 
престъпници, като 

подчерта че те не са хора, които биха могли да бъдат разпоз-
нати от пръв поглед. Най-важното нещо, което според него 
всеки трябва да знае е, че няма пълна защита и че трябва 
да се използват специализирани средства за предпазване. 
Абрамс напомни също, че паролите трябва да са „сложни” и 
финансови взаимоотношения би следвало да се провеждат 
само с хора, които могат да бъдат открити и физически. 
Банковите сметки трябва да бъдат редовно наблюдавани и 
е най-добре да бъде разкрита отделна сметка за интернет 
разплащания.

Все пак съществена част от решението за добра компю-
търна сигурност според специалиста е обучението на край-
ния потребител. Той обясни, че има още много работа в тази 
посока и посочи, че дори в САЩ се правят само частични 
инициативи в някои щати и все още няма политическа под-
крепа за внедряване на програми за регулярно обучение на 
населението. Според него качественото обучение на персо-
нала би намалило значително рисковете за фирмената инфор-
мация, защото би премахнало много от най-често срещаните 
рискове – използването на една и съща парола за различни 
видове услуги или на лесни и типични пароли (например от 
типа „123456“). „Oбучавайки потребителите, екипите по 
информационна сигурност вършат много по-добра работа от 
обслужването на компютрите“ - посочи още Абрамс и допъл-
ни, че е много важно хората да бъдат информирани и за рис-
ковете от атаки чрез

методите на социалния инженеринг.

Такива са опитите за контакт с различни служители, с цел 
получаване на важна за сигурността информация. Типичен 
пример за социален инженеринг може да бъде следното обаж-
дане: „Здравей Мария, обажда се системният администратор, 
провеждам регулярна смяна на паролите на фирмените 

Ранди Абрамс
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електронни пощенски кутии. Би ли си сменила твоята, като 
въведеш следната ....“. Очудващо е, но статистиката показ-
ва, че голям брой от атакуваните служители биват подма-
мени и извършват исканото от хакера действие. Важно е 
също служителите да имат базова представа за типовете 
компютърни престъпления - вируси, троянци, zero day атаки, 
атаки към социалните мрежи, DoS (Denial of Service – отказ 
от услуги), SQL Injection, defacement и други.

Ранди Абрамс говори и за недотам традиционните начини 
за заразяване на фирмените компютри с вируси. Той даде за 
пример USB устройствата като flash памети, плеъри, GPS 
устройства и др. Друг проблем, чието значение ще нараства 
в бъдеще, е сигурността на мобилните телефони. Те ще 
стават все по-слабо звено от фирмената информационна 
сигурност, поради нарастващия брой бизнес приложения за

мобилен достъп до ERP

или CRM системи, както и поради разпространението на 
мобилните разплащателни платформи.

Експертът завърши с това, че потребителите на интер-
нет трябва да се пазят наистина от всичко и антивирусната 
програма е само един от задължителните начини за защита 
– другите са обучение на служителите и повишено внимание 
за ползване на средства за публичен достъп до информация.

Като гост-лектор на семинара Явор Колев, началник сек-
тор “Компютърни престъпления и интелектуална собстве-
ност” Д”ПОТП” - ГДКП, към МВР изнесе лекция на тема „Кибер 
престъпленията в България”, описвайки с конкретни примери 
как дирекцията се бори с кибер престъпността у нас. Той 
очерта и основните техники и методи за извършване на 
компютърни престъпления – банкови измами, хакване на e-
mail и електронен подпис, заразяване с компютърни вируси, 
SQL injection, създаване на бот мрежи, атаки през социални 

мрежи, социално 
инженерство и др. 
„През последната 
година се осъще-
ствяват

50% повече 
акции срещу 
компютърни 

престъпления

в България“ - посо-
чи Явор Колев и 
изрази тревога 
също от увелича-
ващите се случаи 
на детска порно-
графия, както и тормоз на деца, посредством флашиви про-
фили, осъществяване на контакт с деца и разговори по скайп 
и други комуникационни програми, както и принуждаване към 
противозаконни действия и блудство. Актуални според него 
са и т.нар. „нигерийски” измами за пари, както и кражбата на 
електронни пощенски акаунти.

Само през 2007 г. през българските мулета са преминали 
около 1,4 млн.лв. от компютърни престъпления, посочи Явор 
Колев и добави, че най-малкото, което може да направи един 
потребител на интернет, за да се предпази, е да си закупи 
легален антивирусен софтуер, който не струва повече от 
70 лв. на PC и да бъде по-внимателен със сайтовете и доку-
ментите, които отваря в мрежата. Накрая той акцентира 
върху това, че дирекцията, за която отговаря, толерира 
публично-частното партньорство на всички нива и че е много 
важно да се обменя опит между компаниите, които работят в 
полза на обществото – не само в полза на частния си тър-

Явор Колев
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говски интерес.
Явор Колев акцентира също върху трансграничността 

като специфика на кибер престъпността и подчерта колко 
важно е партньорството с международни структури като

Европол, Интерпол, конвенцията 24 х 7

и други. Сред страните, които са 
най-активни по отношение на 
кибер престъпността са Бразилия, 
Нигерия и Русия, допълни той. 
Според него големият брой дос-
тавчици на интернет в България 
(1400-1500) също създава рискове 
за информационната сигурност, 
защото много от по-малките дос-
тавчици не подлежат на никакъв 
контрол. Спец полицаят подчерта, 
че има хора, които са доказани 
престъпници и същевременно при-
тежават интернет доставчици 
и най-малкото, което такива су-
бекти могат да направят, е да подпомогнат индустриалния 
шпионаж, като продават фирмена информация за своите 
клиенти.

На въпроса как се развива структурата от IT специалисти 
по сигурността на държавните органи, Колев обясни, че има 
28 териториални структури на отдела за борба с организи-
раната престъпност, в които поне по един човек се занима-
ва конкретно с компютърни престъпления. Той добави, че по-
стоянно се обучават наличните и нови кадри посреством 
различни семинари и обучения и партньорства.Представите-
лят на МВР завърши с това, че е готов да сложи на официал-
ния сайт за сигнализиране за кибер престъпления http://www.

cybercrime.bg, рекламни банери на антивирусен софтуер и 
други програми за защита, само и само потребителят да 
знае какви са възможностите за легална защита на информа-
цията. 

„Потребителят е най-слабото звено в цялата секюрити 
верига“ - посочи и Спас Иванов, от hiComputers. Той сподели 
една нова идея на компанията Cyberoam, представяна у нас 

от hiComputers, която планира да 
добави неофициално

осмо ниво към 
стандартния OSI модел

за мрежи, защото там се случва 
идентификацията на потребите-
лите, с цел да няма анонимен дос-
тъп в корпоративната мрежа и 
през нея до интернет. „Нивото на 
риска зависи от три променливи: 
въздействие върху бизнеса, ниво 
на заплахите и ниво на уязвимос-
тите. Те от своя страна могат 

да се разделят на категории като грешки при програмирането 
на даден софтуерен продукт, неволни грешки, целенасочен 
зловреден код, неправилна конфигурация на системите и др.“ 
посочи на свой ред Едвинас Пранкулас, регионален мениджър за 
Източна Европа на Qualys, друг водещ доставчик на реше-ния за 
сигурност. Специалистът добави, че напълно сигурна система 
не може да съществува и някои от рисковете трябва да бъдат 
приети, други толерирани, а трети – ограниче-ни. Начините за 
намаляване на риска според него са: ограничаване влиянието на 
заплахите, ограничаване броя на уязви-мостите, ограничаване 
стойността на активите, както и осигуряване на възможности 
за засичане на атаки и възста-новяване след случаи на пробиви. 
/nB/

Ян Балаз и Мирослав Майташ

http://www.cybercrime.bg
http://www.cybercrime.bg
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В света на бизнеса все повече се налагат системите за 
управление на проекти и работа с клиенти. Подобни продукти 
са незаменими за всеки един предприемач, ако иска да остане на 
гребена на вълната. При системите за управление на проек-ти 
има редица утвърдени имена като Microsoft Project, но това не 
пречи постоянно да се създават все по интуитивни и удобни за 
работа приложения. Една от компаниите пионери в бранша на Уеб 
2.0 технологиите от доста време разработва собствен продукт 
за управление на проекти.

Zoho Projects има отлични възможности за създаване и 
следене на работата по определен план. Неговите функции 
дават възможност всяка една организация да изгради центра-
лизирано място, където да съхранява документите и цялата 
информация съпътстваща даден проект. Не са за подценяване 
и възможностите за споделяне на идеи между потребителите 
на приложението, допринасящи за по-бързо приключване на 

отделните задачи.
Новата версия на Zoho Projects е рекламирана като социално 

приложение и това не са празни приказки. Освен планирането и 
създаването на различни статистики онлайн системата позво-
лява бързо публикуване на файлове в централизирано простран-
ство. Потребителите имат възможност да ползват интегри-
рания групов чат и да провеждат съвместни дискусии по различни 
задачи. С помощта на Project Wiki споделянето на уеб страници, 
видео клипове и друго медийно съдържание увеличават значително 
функционалния обхват на Zoho Projects извън стандартното 
управление на проекти.

Новите възможности са интегрирани в Project Stream, къде-то 
всички членове на даден екип получават автоматични обновя-
вания за приключените работи, подобно на статус информацията 
във Facebook.

Захари Димитров, 
zak@newbusiness.bgzoho

отвъд традиционното управление 
на проекти
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Как работи системата за управление на 
проекти?

Планирането на проекти с помощта на Zoho Project не изисква 
задълбочени познания по темата или специализирано обучение. 
Лесния за употреба уеб интерфейс дава възможност за бързо 
дефиниране на списъци със задачи, задачи и зависи-мости между 
отделните екипи. Тези които ползват Microsoft Project могат да 
импортират своите файлове в онлайн системата и да 
продължат работата откъдето са стигнали.

Списъци със задачи

Задачите по даден проект и обособените списъци дават 
възможност за бърза 
ориентация между отдел-
ните цели и позволяват лесно 
управление на служителите. 
Интерфей-сът предлага 
удобен изглед на статуса на 
дадени задачи, задаване на 
работа на членове на 
екипа, изпращане на напом-
няния по електронна поща 
и следене на прогреса по 
всяка част от дефинира-
ните проекти.

Списъци със зависимо-
стите дават бърз поглед 
между работата по отдел-ни 
задачи с детайли от рода на:

* Кой е отговорен за 
конкретна задача.

* По кои задачи работа-та 
трябва да приключи, за да 
стартират други.

* Какви са сроковете и 

ресурсите необходими за изпълнението на дадени задачи.
Зависимостите между отделните задачи дават възможност 

и за автоматично прегрупиране на приоритетите когато се 
промени срока за изпълнение на основна задача.

Цели за постигане

Целите по даден проект могат да се използват за съвместно 
групиране на задачи и с тяхна помощ да се следи докъде е стиг-
нало изпълнението им. Те улесняват контрола върху служителите, 
свършената работа по дадена задача и дават ясна представа за 
оставащите дейности до при-ключването на проекта.

Zoho Projects категоризира целите като предстоящи, 
изоставащи и приключени, за по-лесна ориентация и задаването 
на допълни-телни задачи между персонала.
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Срещи

Управлението на срещите между различни 
екипи, събирането на ключови бележки, публи-
куването на презентации и управлението на 
самите събирания става от централизирано 
място. Дори някой служител да се разболее и 
пропусне мероприя-тие цялата информация от 
дадена среща може да бъде открита онлайн 
по всяко време. Това елиминира до голяма сте-
пен повтарянето на съвещания и допълнител-
ното уточняване на детайли, тъй като тези 
процеси могат да се провеждат в удобно за 
всеки участник време.

Споделяне на ресурси

Истинската работа започва след крайното 
планиране на даден проект. Силната страна 
на Zoho Projects е че систе-мата дава възмож-
ност да се насочи вниманието на екипите 
към конкретна страница.

Централизираното публикуване и поделяне 
на файлове и създаване на вътрешно корпоративна Wiki сис-
тема, която съдържа форум значително улеснява съвмест-
ната работа между персонала.

Project Wiki

Wiki системите дават лесен за употреба интерфейс за 
създаване на уеб страници и споделянето им сред останалите 
членове по проекта. По този начин ефективността при 
демон-страцията на конкретни идеи и приложението им 
на практика значително се повишава. Създаването на Wiki 
страници улес-нява организацията и мениджмънта на даден 

проект, като дава възможност за създаване на централизи-
рано място за споделяне на документи, таблици, презентации, 
и дори връзки към други страници и видео клипове от 
Интернет.

Постоянно следене на обновяванията

Project Stream системата позволява на всеки постоянно да 
следи събитията в проекта към който е причислен. Този 
инструмент подобен на обновяването на статус информа-
цията във Facebook и Twitter позволява бърза ориентация 
между приключените и текущите работни задачи, както и 
следене на разговорите между членовете на екипа. Статус 
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съобщенията позволяват на всеки потребител да поясни 
върху каква конкрет-на задача работи в момента.

Календар на проекта

Календарната система позволява лесно организиране на 
фирмени събития като срещи на екипите, създаване на напом-
няния и информация за различни събития. Освен това тя 
показва крайните срокове за приключване на задачите.

Споделяне на документи

Zoho Projects има отделна област за съхраняване и орга-
низация на вътрешно фирмения документо-оборот. Благода-
рение на интеграцията си с друг продукт на същата компа-
ния - Zoho Office всеки потребител може да организира свои-
те документи в отделни папки, да създава текстови файлове, 
таблици и презентации онлайн подобно по начина, по който 
работи Google Docs. За целта не е необходим допълнителен 
софтуер а единствено браузър, което прави Zoho Projects 
независим от операционната система или платформата, 
която ползват потребителите. Качването на Microsoft Office, 

Open Office, Star Office, AutoCad, Photoshop, ZIP 
файлове и други документи които са важни за 
проекта е значително улеснено.

Дискусии

Форумите на даден проект позволяват да 
се ползва интерактивна система за задаване 
и отговаряне на въпроси, където всеки може 
да предложи тема за дискутиране. Това е 
допълнителен начин за споделяне на идеи и 
решаване на проблеми, избягващ до известна 
степен от проблема с мудността на съоб-
щенията в електронна поща.

Групов чат

Вградената сис-тема за обмен на бързи 
съобщения позволява да се обсъждат важни 
теми от даден проект и да се решават кон-
кретни задачи без загуба на време. Историята 
на Zoho Projects Chat улеснява връщането към 
определени теми и коментари и проследяване 
на активността на служителите по тях. 
Съществува както обща стая за дискусия 
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между всички потре-
бители, така и въз-
можност за създаване 
на отделни стаи за 
разговори в зависи-
мост от темата, 
задачите или проек-
тите, които се 
обсъждат.

Следене 
на крайните 

срокове

Последната инфор-
мация за прогреса по 
даден проект е винаги 
достъпна от таблото 
за правлението му в 
Zoho Proects. В нея 
могат да се наблю-
дават служителите, 
работещи по опреде-
лени задачи, както и 
сроковете за изпъл-
нението им. При 
нужда от детайлна 

информация вградените инструменти за създаване на доклади 
показват статистика по различни филтри. Пример за такива 
са свършената работа от даден служител, просрочените и 
актуалните задачи, различните цели и други в  зависимост от 
предпочитанията на мениджъра.

Допълнително, ако по даден проект таксувате вашия клиент 
за изразходваното време и ресурси, може да добавяте детайли 
за тях в графика на проекта, който впоследствие лесно може 

да бъде превърнат във фактура и изпратен за осчетоводяване.

Доклади

Различните доклади дават възможност за визуално предста-
вяне на работата по проекта и времето за приключване на 
задачите. Чрез тях лесно може да се следи кога ще бъдат 
свършени основните задачи, необходимите за тях ресурси и 
при необходимост да се сменя приоритета им. Zoho Projects 
работи и с утвърдените Gantt диаграми.

Заключение

Zoho Projects е много добро предложение за стартиращите 
предприемачи и собствениците на малък и среден бизнес за 
планиране, управление и следене на задачите по даден проект 
от неговото създаване до успешното му приключване. Он-
лайн софтуера се учи изключително бързо и не разполага с 
излишни объркващи опции. Добавянето на потребителите не 
е по-сложно от писането на e-mail. Освен инструменти за 
управле-нието на проекти приложението предлага и средства 
за съвместна работа между неговите потребители. Като Уеб 
2.0 продукт Zoho Projects работи с браузър и няма значение 
дали ползвате Windows, Mac и Linux операционна система. Про-
грамата е безплатна за един проект и струва 80 американски 
долара за неограничен брой проекти и 15GB онлайн място. 
Интерфейса на приложението може да се брандира за вашата 
компания, а опциите му за интеграция с други уеб продукти 
позволяват значително да се увеличи неговия функционален 
обхват. /nB/

Регистрация за безплатния акаунт може да се направи на 
този адрес: http://projects.zoho.com/signup.na?page=home

http://projects.zoho.com/signup.na?page=home
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кАк реШиХ ДА се ЗАнимАвАм с биЗнес?
След политическите промени през 1989 г. се възползвах от шанса за собствена 
реализация.  

моят моДел нА поДрАжАние ЗА ЗАпочвАне нА биЗнес
Трябва да имате идеи и курж и да бъдете дисциплинирани, както към себе си, така 
и към вашите служители и бизнес партньори. 

кАкво ми помогнА нАй-много
Моето семейство.    

нАй-голямото ми преДиЗвикАтелство До сегА 
Да изградя компания, предлагаща сигурност за служителите, възможости 
за професионално и индивидуално развитие и конфиденциалност за бизнес 
партньорите.   

нАй-ХубАвото в товА ДА си преДприемАч е ... 
... независимостта - всеки предприемач определя своите цели (по отношение на 
успеха и провала).

моят съвет към теЗи, които плАнирАт ДА ЗАпочнАт биЗнес
Най-важното е да имате идеи и цели, както и позитивно мислене. 

мария ХоШАловА
Словакия
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“МожеМ да постигнеМ всичко, стига да го искаМе.”

обрАЗовАние

компАния

АДрес

интернет АДрес

e-Mail

сектор

услуги/проДукти

съЗДАДенА

служители

Текстил

gukotex- privat spol s.r.o. 

Druzby 35, 97404
Banska Bystrica

www.gukotex.sk

hosalova@gukotex.sk

Текстил

Производство на облекла

1994

50

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