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Robopartans е първото българско училище по роботика. 
Създадено е от Екатерина Аначкова и Кирил Митов в на-
чалото на 2010 г. Тяхната цел е да предложат на деца 
и възрастни един интересен и практичен поглед към ма-
тематиката, физиката, информационните и комуникаци-
онните технологии и като цяло техническите науки. На 
практика уроците решават проблеми от тези сфери, но 
го правят по един забавен и полезен начин – с помощта на 
роботи, позволявайки на децата да грешат, учат, мислят 
и създават. Училище Robopartans организира курсове за 
различни възрастови групи, както и един годишен фести-
вал на роботиката. През миналата есен фирмата спечели 
втора награда в конкурса Empower за млади предприема-
чи, която освен сериозна финансова подкрепа, означава за 
младите предприемачи и една висока оценка от водещи 
български бизнесмени за тяхната идея и реализацията й.

Училище по роботика Robopartans
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втори демонстрационен ден на OpEnCOffEE

На 18 януари, от 18:30 ч., в залата на ул. Княз Борис 1, N 73 ще се проведе вто-
рото събитие от поредицата OpenCoffe Demo Day. Срещата се организира 
от OpenCoffee Bulgaria - неформален клуб, обединяващ предприемачи, кандидат 
- предприемачи, инвеститори, фриленсъри и други интересни хора.

Форматът Demo Day ще се провежда всеки месец и има за цел да даде възмож-
ност на нови проекти за стартиращи фирми (по три на събитие) да се предста-
вят пред общността. Всеки от екипите ще има 10 мин. да представи идеята 
си, да сподели какво търси, след което ще има възможност за кратка дискусия.

част от екипа сътворил farmVillE основава нова компания

Един от създателите на играта FarmVille превърнала се в синоним за успешна 
Facebook игра напусна Zynga за да стартира собствена компания. Фирмата 
се казва BetterWorks и още не е известно с какво ще се занимава.

Sizhao “Zao” Yang доскоро бе сред ключовите служители на Zynga. Преди това 
отново със собствената си компания MyMiniLife той създава прототипа на 
станалата впоследствие изключително популярна социална игра FarmVille.

Според оскъдната информация на сайта на BetterWorks компанията няма да се 
занимава с разработката на игри, а ще прави услуги за бизнеса. Сред остана-
лите популярни имена в BetterWorks е и това на George Ishii - един от основа-
телите на Yammer и впоследствие служител в Kiva.

шейсетдневна проверка при прехвърляне на 
собствеността, Заличаване или преобраЗуване

Фирми с големи задължения ще трябва да изчакват шейсет дена, за обявяване 
промяна на собствеността. Без да става ясно какво се тълкува под „големи задъл-
жения”, се предлага да се увеличи на шейсет дни сегашният седемдневен срок за 
проверки в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) при прехвърляне на 
собствеността, заличаване или преобразуване.

Според новите допълнения, при започване на процес по преобразуване, промя-
на на собствеността или друго обстоятелство, се изпраща запитване до 
НАП. Агенцията по приходите има шейсет дни, да изпрати информация за 
задълженията на съответната фирма към държавната хазна. Това удостове-
рение е част от документите, които фирмата трябва да предостави, за да 
се извърши съответното вписване. Ако документът не е представен от НАП, 
Агенцията по вписванията, ще има законовото право, да обяви отказ.

НОВИНИ
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SOfTTECh VC прави нов фонд За инвестиции в ит стартъпи

Рисковият фонд SoftTech VC на американския инвеститор Джеф Клейвиър ще 
създава ново подразделение. То ще се нарича SoftTech VC III и ще вложи общо 
35 млн. щ. долара в стартиращи компании от сектора на информационните 
технологии. До сега Клейвиър е набрал 15 млн. щ. долара за проекта си.

Известният в САЩ бизнес ангел създаде втория си рисков фонд SoftTech VC II 
през 2007 г. с капитал от 15 млн. щ. долара. Организацията беше фокусирана 
главно върху инвестиции в интернет проекти в ранен етап от своето разви-
тие. Тя е участвала в развитието на 29 малки компании.

inTEl инвестира в стартъп За онлайн таргетиране

Американската стартираща фирма със странното име [x + 1] е привлякла 
преди два дни рисков капитал в размер на 10 млн. щ. долара за развитие на 
своята платформа за онлайн таргетиране. Най-голям дял от инвестициите е 
вложен от фонда Intel Capital, а сред фондовете, доверили се на стартъпа, са 
още Technology Ventures, Blue Chip Venture Company и Hudson Venture Partners.

[x + 1] ще използва новопривлечения капитал, за да промотира своето со-
фтуерно решение, както и да започне международна експанзия. Компанията 
предлага технология, наречена „цялостен хъб за дигитален маркетинг“, която 
може да позволи на рекламодателите и рекламните агенции да оптимизират 
своите кампании в различни типове медии.

биЗнесът с виртуални стоки бележи сериоЗен ръст преЗ 2010 г.

Глобалният пазар на виртуални стоки за мнозина е неразбираем. През от-
миналата година обаче той отчете някои доста интересни цифри и показа 
сериозен потенциал за ръст - от виртуалните великденски яйца, до продаж-
бата на вградени в игрите виртуални предмети.

Очакваните приходи на сектора през миналата година в целия свят са дости-
гнали 7.3 млрд. щ. долара, което е огромна цифра, като се има предвид, че ця-
лостните приходи на гейм индустрията през 2009 г. са 60 млрд. щ. долара. Това 
показва недвусмислено, че онлайн базираните игри, печелещи от продажба на 
виртуални стоки, ще се превръщат във все по-значима част от този сегмент.

Още по-впечатляваща е прогнозата, че само в САЩ приходите от виртуални 
стоки ще достигнат 2.1 млрд. щ. долара през 2011 г. Междувременно от вто-
рото по големина гейм издателство Electronic Arts посочват, че към момента 
процентът на виртуалните продажби от целите приходи на компанията дос-
тига 20%. Затова и не е случайно позиционирането на компанията на пазара 
на социални и онлайн игри.
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Решението е оптимизирано за малки и средни фирми, и вече се предла-
га на разсрочено плащане. Въведени са и редица новости за по-лесно 
събиране на вземанията

Софтуерната компания Busols представи официално втората версия 
на своето колцентър решение Contact Manager. То представлява на-
пълно функционална офисна телефонна централа, с интегриран колцен-
тър и CRM (Customers Relationship Management) система. Решението е 
напълно достатъчно за управлението на всички фирмени комуникации 
и включва важни базови функции, като Low Cost Routing (опция за изби-
ране на най-евтината линия за изходящи обаждания), Interactive Voice 
Response (за автоматични телефонни менюта), гласови и видеоконфе-
ренции. Новата версия е специално оптимизирана като функции и цена 
за малък и среден бизнес.

„С новата версия ние си поставяме за цел да доведем предимствата 
на модерните бизнес комуникации до всяка фирма и да позволим дори на 
много малки екипи да имат на разположение мощни функционалности 
за телефония, маркетингови кампании и взаимоотношения с клиенти-
те. Фактът, че Contact Manager е базиран на технологии с отворен 
код, като Asterisk, сам по себе си позволява цялостната стойност на 
внедряване на втората версия, за фирми до 10 служители, да започне 
от 2000 евро, включително цената на лицензите. Въпреки това ние 
предлагаме и разсрочено плащане, за фирми, които не могат веднага да 
отделят цялата сума“ - посочва Владимир Василев, управител на Busols 
- „Същевременно Contact Manager може да се изплати много бързо, за-
щото фирмите могат веднага да се възползват от неговите възмож-
ности да оптимизира времето на служителите, да повишава тяхната 
ефективност и да повишава удовлетвореността на клиентите.“

Излезе версИя 2.0 на колцентър 
сИстемата ContaCt Manager
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Ако имате идея за нов бизнес, но през последните две го-
дини не сте се чувствали уверени, че тя ще проработи и сте 
предпочели да останете някъде на заплата или да се отдаде-
те на следването си, имам добри новини за вас. 2011-та годи-
на се очертава като подходящия момент за нови предприема-
чески инициативи. Глобалната икономика отново увеличава 
оборотите си, а водещите пазари на САЩ и Китай се възста-
новяват с бързи темпове и обещават скоро да се превърнат 
в двигатели на растежа в по-малките страни по света. Си-
гурно си мислите, че всъщност вашата идея е за един много 

малък по мащаби бизнес и всички тези макро – трендове едва 
ли ще ви се отразят? Ако е така – грешите! Може би най-го-
лемият урок, който получихме от кризата е, че световната 
икономика вече е необратимо обвързана и случващото се от 
едната страна на планетата няма как да не повлияе на дру-
гата страна. Това стана при започването на кризата и няма 
причини да не се случи сега, когато световната икономика се 
възстановява от нея.
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СТАРТИРАЩИТЕ БИЗНЕСИ ЩЕ ИМАТ КлюЧОВА 
РОля ЗА РъСТА НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА СлЕД 

КРИЗАТА. ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА НАй-МНОГО НОВИ 
КОМПАНИИ ЩЕ СЕ ПОяВяВАТ В КИТАй, ИНДИя И 

БРАЗИлИя, ВМЕСТО В ТРАДИцИОННИТЕ БАСТИОНИ НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – САЩ И ЗАПАДНА ЕВРОПА
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от своя страна 
ще бъде ключова за 
предстоящия рас-
теж и създаване-
то на нови работни 
места. Очаква се 
тенденцията за съ-
живяването на рис-
ковото финансиране 
в нови компании, ко-
ято наблюдавахме 
през 2010 г., да се 
превърне в още по-
сериозен ръст на този сегмент през новата година. През 
миналата година видяхме появата на много нови технологич-
ни компании в САЩ и увеличаване на рисковите инвестиции 
в тази страна – както в долари, така и по отношение броя 
на финансираните компании. Станахме свидетели и на ня-
колко успешни примера за нови фирми, достигнали за кратко 
стойност в милиарди долари, сред които най-добре се от-
крои придобиването на сайта Groupon от Google за 6 млрд. 
долара. И най-хубавото е, че този бизнес модел няма гео-
графско ограничение и на практика всяка стартираща ин-
тернет компания, създадена с достатъчно добра идея, може 
да постигне същото, независимо дали се намира в САЩ, Ки-
тай, или в България.

Три основни тенденции

ще движат секторът на стартиращите фирми през тази 
година. На първо място финансирането от страна на ри-
скови фондове (venture capital) ще продължи да нараства, 

наливайки гориво в мотора на 
световната икономика. Това 
от своя страна ще повлияе по-
ложително на създаването на 
нови работни места, най-вече 
в стартъпи и малки фирми. И 
накрая – ще видим увеличаване 
на първичното предлагане на 
ценни книжа в глобален мащаб.

Според най-новото проуч-
ване на американската Нацио-
нална асоциация на рисковите 
фондове, през тази година ще 
се завърне оптимизмът на ин-
веститорите по отношение на 
високорисковите стартиращи 
компании.

Технологичните сектори ще привличат 
най-много инвестиции

Изследването показва още, че венчър фондовете ще про-
дължат да инвестират предимно в информационни техно-
логии, мобилни приложения и нови cloud – базирани систе-
ми. Бюджетите за изследователска и развойна дейност ще 
нарастват, а социалните медии и заменяемите енергийни 
източници също ще продължат да привличат инвеститори. 
В глобален план през 2011 г. ще видим и нов бум във финан-
сирането на сектори, като нанотехнологиите и био – фар-
мацевтичните компании. Освен това венчър фондовете са 
оптимисти за възвръщаемостта от бизнесите, които ще 
бъдат финансирани.

Тези прогнози са в глобален план, като най-бърз ръст на 
рисковото финансиране ще има в развиващите се икономики 
– Китай, Бразилия, Индия и др. Очакванията за американския 
пазар са по-скоро за стабилност и слаб растеж. Същевре-
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менно много американски стартъпи са създадени от ими-
гранти - основно такива от Азия, а по данни на Kauffman 
Foundation 25 % от най-успешните стартиращи фирми в САЩ 
през миналата година спадат към тази група. Очевидно съз-
даването на добри условия за чужденците, изиграло толкова 
важна роля за самата поява на Съединените щати и за на-
учно – техническия прогрес през миналия век, продължава да 
бъде от особено значение за тази страна. Същевременно 
според проучването на Национална асоциация на рисковите 
фондове, американският пазар на стартъпи продължава да 
отчита забавяне в създаването на нови фирми в много клю-
чови сфери, а това може да се отрази негавитно на аме-
риканската икономика, по отношение на конкуренцията й с 
бързо развиващи се страни, като Китай и Индия. От друга 
страна нуждата от повече иновации може да бъде добре до-
шло за някои чуждестранни предприемачи, включително и от 
България, които биха могли да привлекат част от рисковия 
капитал на щатските фондове.

Мислете глобално!

Ако вие сте решили да отворите баничарница или да за-
почнете бизнес с количка за хот – дог, това може да бъде 
чудесно начинание с потенциал да ви носи печалба съиз-
мерима с няколко работни заплати месечно. То обаче мно-
го трудно и бавно може да стане глобален бизнес. Но ако 
стартирате фирма за Facebook – игри, мобилни приложения, 
безконтактни разплащания или друга иновативна дейност, 
единствено от вас зависи дали ще възприемете проекта си 
като местно явление, или като такова от световен мащаб. 
Компанията Zynga например преди няколко години изобщо 
не е съществувала, а днес е известна в целия свят, благо-
дарение на своите Facebook – игри FarmVille и MafiaWars, а 
пазарната й капитализация се изразява в милиарди долари.

Мислете иновативно!

Според проучването сред американските рискови фондове, 
дългосрочният успех на една стартираща фирма зависи пре-
димно от нейната способност да бъде иновативна. Бизне-
сът, който има реален потенциала да възроди икономиката, 
а и да донесе успех на своите създатели, не е стартирането 
на повече традиционни фирми – като ресторанти или мага-
зини, а появата на съвсем нови сектори, идеи и технологии. 
Ако целта ви е бизнесът да ви носи достатъчно пари, за да 
не се налага да работите на заплата – тогава не е задължи-
телно да сте иновативни и отново ще ви препоръчам идеята 
за хот – дог количката. Но ако имате по-мащабна визия и се 
надявате да постигнете по-бърз ръст, и да създавате нови 
работни места, тогава помислете за нещо, което все още 
липсва на пазара. Независимо дали ще е устройство за гене-
риране на ток от велотренажорите и уредите във фитнес 
залата, или ново приложение за разплащания през мобилния 
телефон – елементът на иновация е задължителен за бъде-
щия ръст на бизнеса ви.
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И опитите не се броят, важно е да успеете!

Както ни напомня сайтът, предоставящ 
ресурси за предприемачи - Generation-Y startup 

- единствено успехът е от значение 
за стартиращите компании. 

Това, че сте се опитали да 
направите нещо, че сте при-
влекли първите си клиенти, 
но нещата след това не 
са потръгнали или че сте 

намерили рисково фи-
нансиране, но после 
не сте се наложили 
на пазара, не ви пра-

ви предприемач.

Ако се интересувате от темата, е много вероятно вече 

да сте посещавали семинари или конференции, посветени на 
предприемачеството у нас. Напоследък StartUP конференциите 
и тези на Start IT Smart се превърнаха в отлични примери за 
популяризирането на успеха на стартиращите предприемачи. 
Тяхната цел е именно да вдъхновяват, да ни внушат, че при-
тежаването на собствен бизнес е прекрасно, че всеки има си-
лата да управлява живота си, а защо не и да промени света 
следвайки добрите примери (справка героите от популярния 
филм Social Network). Значението на тези събития е огромно, 
особено за българското общество, в което инициативните и 
предприемчиви хора са капка в морето. Желанието да вдъхно-
вяват младите хора обаче е причина стартъп конференциите 
често да се фокусират предимно върху положителната инфор-
мация и примери.

На страниците на NewBusiness.bg не еднократно сме писа-

ИЗБРАлИ СТЕ ГРЕшНИя ПъТ АКО НЕЩАТА НЕ СА ЗАБАВНИ. И ВЕРОяТНО НЕ СТЕ ПОЕлИ ДОСТАТъЧНО РИСК, АКО НЕЩАТА 
НЕ СА ТРУДНИ И НЕПОСИлНИ ПОНяКОГА. ТОВА СА ДУМИ НА MARC BENIOFF - ЕДИН ОТ ОСНОВАТЕлИТЕ НА SALESFORCE.
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И ли, че започването на бизнес е много рисково и не всички компа-
нии или основатели на такива стават мултимилионни бизнеси. 
Въпреки това именно историите за успех привличат младите 
студенти да възприемат тази информация и да я направят със-
тавна част от визията за собственото си бъдеще. В крайна 
сметка колко хора се захващат с дадено начинание, ако не смя-
тат че то ще завърши успешно?

Сред многото речи става ясно че в бизнеса провалите са 
част от живота. Изключително лесно е да се фалира веднъж. 
Следващият път ще ви бъде по-трудно но не и невъзможно. И 
както някои взимат листовките за КАТ не от първия път, така 
и много успешни бизнесмени могат да се провалят многократно 
преди да реализират идеята си и да имат собствен печеливш 
бизнес. Как се получава? Те не се отказват. Падат и стават, 
докато се научат да бъдат конкурентоспособни и да тичат, за 
да спечелят състезанието. Know-how се изгражда с опита, а 
той се придобива чрез грешките и научените благодарение на 
тях уроци за бизнеса. Най-важното при фалитите е, когато те 
се случат, да имаш силата да 
разбереш какво ги е причинило 
и да го изпозваш като предим-
ство следащият път. Както 
бебето се учи да живее, така 
и предприемачите се учат да 
печелят.

Тази тема е обсъждана мно-
гократно, но продължава да 
бъде интересна защото пред-
приемачите които се провалят 
в началните си опити, впослед-
ствие успяват доста бързо да 
възстановят позициите си и 
дори да задминат тези, които 
никога не са се проваляли. Има 
и изследвания, според които ус-
пелите предприемачи е твърдо 
вероятно да успеят отново. 

Пресен пример в това отношение е напускането на един от съз-
дателите на Facebook играта FarmVille, създал нова компания 
в съвсем различна сфера. Защо го прави, защо не се развива в 
същата сфера, в бизнес среда която познава? Едва ли става 
въпрос за печеленето на пари. По-скоро желанието да изследва 
нови ниши, да създаде продукт, който успешно да запълни даде-
на празнина и да бъде полезен на хората го води по този път. А 
фактът че не се страхува да рискува и стремежът му новата 
компания да бъде успешна допълнително ще му помогнат да пре-
одолее трудностите пред които предстои да се изправи.

Изглежда за някои хора не е ок да се провалят за да направят 
нещо полезно. Те могат да го правят дори и когато са успешни. 
Стартирането на бизнес или изграждането на нова компания 
от нулата може да се окаже трудно занимание, но това едва ли 
е проблем за онези, които носят духа на пионери. Това че 9 от 
10 фирми се провалят, не значи че вие няма да сте сред оста-
налите 10 процента. Предприемачите разполагащи с позитив-
на нагласа, които са доказани оптимисти имат много по голям 

шанс да успеят откол-
кото песимистите, 
особено подкрепяни и 
от песимистични биз-
нес ангели. Именно и 
затова успехът е ос-
новният измерител за 
една компания. Не са 
приходите, методите 
на управление или ха-
ризмата на ръководи-
телите й. Успехът е 
това което привлича и 
задържа хората да се 
справят с ежедневни-
те трудности на биз-
неса, да се доказват 
постоянно и да про-
дължават да вървят 
напред!
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И Защо да стартираме  
технологичен бизнес?

Преди време, когато пуснахме първите броеве на нашето 
издание за стартиращи предприемачи NewBusiness.bg (http://
newbusiness.bg/), получихме писмо от читател, който между дру-
гите препоръчки беше поставил въпроса, защо сме посветили 
толкова много статии на темата за информационните техно-
логии, за сметка на други сектори. В редакцията на списанието 
все още сме благодарни на този човек за съветите и препоръ-
ките му, но дори и днес – две години след старта на изданието 
ни – продължаваме да сме убедени, че технологиите трябва да 
присъстват в много по-голяма степен в изданието ни, от оста-
налите теми.

ИТ секторът е не само един от най-бързо развиващите се 
сегменти в световен мащаб. Той създава най-много възможности 
за стартиране на бизнес от малки екипи или отделни предпри-
емачи, без опит във фирменото управление и позволява на тези 
малки екипи, само за няколко години да се превърнат в компании с 
десетки служители. Помислете си само какъв потенциал за ръст 
имат информационните технологии – фирми, като Amazon, Yahoo, 
eBay, Google, Skype, Facebook и Groupon днес се оценяват на мили-
арди, въпреки че някои от тях не са съществували преди 15, 10 или 

дори пет години. Вярно е, 
че в други сектори, като 
например петролния, водещите корпорации са десетки пъти по-
големи от тях. Но помислете колко десетилетия са трябвали на 
гиганти като Shevron Texaco, Total или British Petroleum да постиг-
нат сегашния си размер. Днес ние се намираме в период на пре-
ход от индустриалната към информационната икономика и това 
позволява на компаниите, заложили на информационните услуги, 
да растат с темпове, с които старите енергийни, транспортни 
и промишлени предприятия никога не са имали шанс.

Съществува обаче една още по-важна причина да изберем да 
започнем технологичен бизнес. ИТ браншът борави с цифрови 
продукти, услуги и активи, което означава, че той може да се 
развива, без да взима предвид физическите разстояния. Т.е. - все-
ки от нас може да създаде свой бизнес, насочен например към 
американската аудитория и да печели според тамошните стан-
дарти, а същевременно да си стои в България. Мнозина от вас 
ползват Facebook – една социална мрежа, създадена от амери-
кански студент, която в момента се хоства на хиляди километри 
от вас. Помислете си – има ли обективна пречка тя да се беше 

ИНФОРМАцИОННИТЕ И КОМУНИКАцИОННИ ТЕхНОлОГИИ СА СРЕД 
МАлКОТО СЕКТОРИ, В КОИТО ВСЕКИ СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ БИЗНЕС 
САМ И С ПРИяТЕлИ, А СлЕД НяКОлКО ГОДИНИ – ДА УПРАВляВА ФИРМА ЗА 

МИлИОНИ
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появила в България?

Като казвам, че технологичните стартъпи имат по-голям по-
тенциал за ръст, нямам предвид да се отказвате от начинанията 
си в други сектори на икономиката. Разбира се вие можете да 
направите чудесен нов ресторант, успешен магазин за хранител-
ни стоки или приятна кафе-сладкарница. Можете да създадете 
свинеферма, да развъждате кошери или да отворите работилница 
за автомонтьори. Това, което казвам е, че тези пазари вече са 
до голяма степен разпределени, в тях има достатъчно играчи и 
ще ви е много по-трудно да се наложите, отколкото в нов техно-
логичен сектор, появил се преди броени години или още по-добре 
– измислен от вас.

Има и още една причина успехът ви да е много по-вероятен 
в полето на новите технологии: днес повечето големи компании 
от сектора залагат на бизнес модела на отворените платфор-
ми за разработчици на приложения. Така че дори и да не станете 
новия Apple, Facebook, Google или Microsoft, вие можете да се въз-
ползвате от възможностите, които тези компании ви дават и да 
разработвате приложения за техните мобилни операционни сис-
теми, социални мрежи и други платформи. Само преди броени дни 
Apple, която предлага чудесни възможности на разработчиците 
да правят приложения за смартфоните iPhone, стартира и мага-
зин за програми за Mac – компютрите си. Google от своя стра-
на също стимулира създателите на приложения за платформата 
Android, да печелят от тази своя дейност. Сами започнали своето 
съществуване като гаражни фирмички, тези големи корпорации 
днес предпочитат да привличат хилядите малки екипи от разра-
ботчици по света на своя страна и да се развиват в партньор-
ство с тях.

Ето и няколко технологични сегменти, които според екипа на 
NewBusiness.bg ще създадат много възможности пред стартъпи-
те през тази година:

микроразплащанията тепърва ще се развиват с бързи темпо-
ве, позволявайки на доставчиците на съдържание и услуги да моне-
тизират по-лесно дейността си

мобилните приложения ще продължават да се налагат като 
най-бързо развиващия се подсегмент в клетъчните комуникации

смартфонът ще се превърне в новата кредитна карта, благо-
дарение на редица нови услуги за мобилно банкиране

мобилната реклама тепърва ще става важен фактор за разви-
тие на рекламния пазар в много страни по света

социалните медии ще създадат нови начини за пазаруване, кои-
то ще променят шопинг – навиците ни

И
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в собствената си компания

Може би си мислите, че е страхотно нещо да бъдете шеф 
и да управлявате собствена фирма. Работата на шефовете 
е да командват, да назначават готини секретарки, да се за-
бавлавят и да правят пари. Да, но само по филмите ;) Блогът 
съдържащ съвети от предприемачи за предприемачи OnStartups 
е събрал интригуваща порция съвети за стартиращите биз-
несмени на тема как правилно да управляват фирмата си. Сред 
основните правила е да 

поддържате визията на компанията

и тук не става въпрос за следващите няколко месеца, а ця-
лостната визия за вашата фирма. Как я виждате след година, 
след пет, след двадесет. Управителят трябва да съобразява 
всички текущи задачи на служителите с дългосрочните цели 
на компанията, така че те да бъдат успешно достигнати. 
Само шефовете които имат изградена в ума си визия за ком-
панията им в бъдеще време могат да насочват развитието на 
фирмата си в правилна посока.

Вие сте виновен не само за успехите, но и за провалите
CEO-то (Chief Executive Officer), както е модерно да се пише 

при ИТ компаниите е лично отговорен за всички успехи и неус-
пехи на фирмата която управлява. хората които решат да се 
правят на бизнесмени трябва да могат да издържат на много 
стрес, болка и лишения, докато взимат важни решения. Не може 
да натоварвате с тези неща вашите служители. За добрите 
началници е нужно да играят ролята на психолози привличайки 
към себе си негативните емоции на персонала, без това да ги 
натоварва. Това не означава че трябва да прикриват трудно-
стите за компанията или да манипулират служителите си. А 
по скоро да се поставят на мястото на всеки един от тях и 
подобно на старшината в казармата да играят ролята и на 
мама и на татко във фирмата. По този начин служителите 
няма да се притесняват и да работят в стрес, което означава 
и че ще бъдат една идея по продуктивни, отивайки щастливи 
на работа.

НАЧАлОТО ВИНАГИ Е ТРУДНО, НО ТОВА НЕ ТРяБВА ДА НИ ПРИТЕСНяВА
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хора в различни професио-
нални области с които да 

работите

По темата е говорено многократ-
но. Въпреки това основната отго-
ворност върху намирането на ка-
чествени кадри е върху управителя. 
Ключът е да привлечете хора, които 
разбират повече от вас по дадена 
тема. Те могат да бъдат тийм лиде-
ри или началници на различни отде-
ли, когато компанията се разрастне. 
Добрите управители имат нужната 
интуиция за да открият подобни 
служители и са готови да направят 
всичко възможно за да ги привлекат и 
задържат на работа във фирмата. В 
началото може да ви се наложи да из-
ползвате повече емоционални момен-
ти и ентусиазъм за да ги убедите да 
се присъединят към вас напускайки, 
скъпо платената си и сигурна работа. Но ако и те изпитват 
същата страст като вас това няма да е толкова трудно. Не 
трябва да забравяте също така да се доверявате напълно на 
вашите служители в областта в която са експерти. Може би 
в началото ще ви се иска да контролирате всичко и това ще е 
изключително трудно за вас решение, но делегирането на права 
води и до делегирането на отговорности.

Грижете се добре за комуникацията между 
вас и вашите инвеститори

Ако имате щастието във вас да инвестира някой от модер-
ните фондове за капиталови инвестиции, то едва ли ще сте 
единствената компания в списъка с вложения на фонда. Дори 

да гледат на вас с предимство, най-
вероятно имат още дузина компании 
за обгрижване и редица потенциални 
нови инвестиции.  Добрите инвести-
тори избират две до три компании на 
годишна база с които да работят. До-
брите управители трябва да поддър-
жат на отлично ниво комуникацията с 
инвеститорите си относно прогреса 
на фирмата, евентуалните проблеми и 
областите, където имат нужда от под-
крепа. 

Грижете се за репутацията на ваша-
та марка

Доста често компаниите са свърз-
вани с продуктите или услугите които 
предлагат. Така името на фирмата ви 
става запазена марка и за вашата дей-
ност. Независимо дали играете ролята 
на управител във вашата фирма или 
сте поверили това задължение на про-
фесионалист вие трябва постоянно да 
се грижите за името на вашата марка. 
За пример може да се подсетите как 

имената на световно известни корпорации са симбиотично 
свързани с тези на техните основатели. Бил Гейтс и Майкро-
Софт, Стийв Джобс, и Епъл, Марк цукърбърг и Фейсбук са само 
няколко примера за това как създателите трябва да се грижат 
за своята компания. Това е свързано с визията и идеята за бъ-
дещето на фирмата ви. Трябва постоянно да ползвате и подо-
брявате продуктите и услугите, които искате да продавате на 
вашите потребители.

Учете се в процеса на работа

Повечето основатели на фирми, особено в България, нямат MBA 
диплома или опит в създаването на компании от нулата. Затова 
най-ценното им качество е желанието и възможността да се учат 
в процеса на работа, така че чрез грешките си да стават по-добри. 
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бърг е стартирал на 
19 годишна възраст и 
сега, едва седем години 
по-късно управлява една 
он най-мощните компа-
нии онлайн. Не се при-
теснявайте дали сте 
„достатъчно квалифи-
цирани“, защото труд-
но може да се определи 
нужната квалификация 
за подобен тип работа. 
Това което е важно е 
желанието постоянно 
да се самоусъвършен-
ствате и учите нови 
неща. Добрите управи-
тели се заобикалят с 
умни ментори, от кои-
то не само получават 

правилни съвети, но и придобиват отлични личностни качества.

За предпочитане са неопитните

Почти винаги е за предпочитане да нямате опит като осно-
вател на нова компания. Ако започвате с вече придобити очаква-
ния и лоши практики от минали фирми, те повече ще ви пречат 
отколкото помагат. Традиционното образование обучава как да 
бъдете ръководител в голяма компания, а не на млада фирма с 
персонал под 50 души. Става въпрос за различен вид управление 
и дейност.

Научете се да казвате Не

Пригответе се да бъдете залети от списък с искания и все-
възможни молби от потенциални патньори, инвеститори, служи-
тели и други. И всички те ще имат общата характеристика да 

звучат страхотно. Докато се развивате, най-вероятно ще има-
те ресурсите да заводолите повечето от тях. Недейте. лесно е 
да казвате да, но е много трудно да казвате не. Ако придобиете 
качеството да отказвате когато се налага, ще успеете да уп-
равлявате успешно компанията си в желаната посока. Това ще 
мотивира допълнително вашите партньори и ще ги кара да се 
чувстват възнаградени, когато удовлетворявате молбите им. 
Много стартиращи компании са фалирали заради шефове, които 
не знаят кога да кажат НЕ.

Трябва да имате известни технически позна-
ния и опит в дадена област

За да станат добри основатели на ИТ компании, желаещите 
трябва да разбират от езици за програмиране и да не се притес-
няват да ползват свободно популярни компилатори. Не е нужно 
по цял ден да гледат програмен код, но е добра идея да разбират 
техническите изисквания за дадени проекти. лесно е да се каже 
„направи това“, но е съвсем друго да се обясни как точно тряб-
ва да бъде направено. Това което изглежда лесна задача, може 
да е доста трудно за реализиране от техническа гледна точка, 
особено ако не са правилно съобразени наличните ресурси и се 
гонят крайни срокове. Добра идея е да се наемат и няколко про-
грамисти още в началния етап на развитие на компанията. 

Разделяйте задачите на отделни компоненти 
и крайни цели

Не забравяйте за основната идея за фирмата ви. Най-веро-
ятно тя има смисъл единствено за вас и другите съдружници. 
Трябва да я разделите на малки изпълними задачи и отделни край-
ни цели за достигане, за да може да я предадете правилно на 
останалите хора от екипа. Освен това трябва да сте готови 
да знаете кога и къде да действате стратегически. Не може да 
говорите с еднакви думи пред програмистите и пред тийм ли-
дерите. Когато имате необходимите ресурси за дадена задача, 
трябва да знаете как да я изпълните в срок с най-малки разходи.
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Казвайте нещата с истинските им имена

Не всичко ще върви по план. Текущите задачи могат да изо-
станат, хора да напуснат компанията, сървърите да се разва-
лят, или да се случат други непредвидени обстоятелства. Ще 
трябва да се справяте с тях бързо и правилно. Когато се изпра-
вяте срещу даден проблем не се опитвайте да увъртате а го 
назовете с истинското му име. Мислете бързо, изхарчете пове-
че от предвиденото за да наемете качествени служители  или 
дори прекратете работата по проект, който отнема твърде 
много ресурси. 

Мотивирайте отбора дори в трудни времена

хората обичат да говорят за бизнес. Те още повече преуве-
личават нещата когато компанията не върви добре. Успешни-
те ръководители могат да преодолеят 
тези моменти на трудни времена и да 
поддържат екипа фокусиран върху за-
дачите му. За да сте добър управител 
трябва да може да разобличите слухо-
вете и да може да се справите бързо с 
тях. Подобряването на информираност-
та на служителите може да им помогне 
да допринесат за бързото излизане на 
фирмата ви от кризата. Това може да 
стане с кратки пет минутни речи обяс-
няващи им ситуацията или с мотиваци-
онна писма по електронната поща. Най 
лошото нещо, което може да направите 
е да се опитвате да избегнете да го-
ворите за случващотот се и да бъдете 
пасивно агресивен. 

Бъдете отличен медиатор

Трябва да се научите да насочвате 
енергията и страстта която вие из-

питва в посока на другите, отново и отново при това всеки 
ден. Този начин на мотивация ще ви позволи като основател на 
нова фирма да предадете по-лесно визията за бъдещето на ком-
панията ви към вашите служители. За целта трябва да може 
да обяснявате вашите идеи като отделни подцели, така че и 
незапознати с бизнеса ви да могат да ги разбират. Не тряб-
ва да говорите на технически жаргон или с твърде много про-
фесионални термини. Трябва да се изразявате семпло и ясно и 
в същото време да завладявате сърцата на аудиторията. Ако 
нямате възможност да измислите нещо подходящо, може отно-
во да гледате „Смело Сърце“ с Мел Гибсън. Вашата аудитория 
често ще се опитва да ви обори за да види колко силни са аргу-
ментите ви. Уважавайте публиката си, но бъдете уверени във 
отговорите си. По-добре да сгрешите някой път, отколкото да 
се съмнявате в това, което имате да кажете.

Не бъдете фалшиви

Марк Пинкъс, CEO на Zynga, обяснява 
какво означава да не бъдете фалшиви. 
Накратко трябва да се съсредоточи-
те върху нещата които произвеждат 
резултат, а не слава. Ако трябва да из-
бирате между това да давате интер-
вю за известно списание или да склю-
чите сделка изберете сделката. Не я 
оставяйте на някой друг да я приключи 
вместо вас. Трябва да работите здра-
во всеки изминат ден. 

Това не са единствените неща, кои-
то са желани ако смятате да създава-
те собствена фирма. Но тези няколко 
идеи могат да ви помогнат да бъдете 
наистина продуктивни и да работите 
по-добре. Сега е време да се замислите 
наистина какви положителни качества 
виждате в основателите на компании 
и да не мислите за тази работа един-
ствено като за забавление.
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конференцията TEDxBG се проведе  
за втори път у нас

В България има интерес към конференцията за споделяне на 
добри идеи TED – това показа второто българско събитие с 
марката TEDxBG (http://tedxbg.org/), което събра над 600 чове-
ка (близо два пъти повече от миналата година) под мотото 
„Идеите, които си струва 
да споделяме“ миналата съ-
бота. Още в края на мина-
лата година бяха изкупени 
550 билета и имаше само 
още 40 бройки от ценните 
хартийки, но дни след това 
и те бяха продадени. Конфе-
ренцията се проведе в зала 
Rainbow Plaza, в София, близо 
до бившия София ленд. Зла-
тен спонсор беше NEVEQ, 
сребърни спонсори - Първа 
инвестиционна банка и со-
фтуерната компания Telerik, 
медийни партньори - вест-

ниците Капитал и Дневник, а технически партньори - минерал-
на вода Devin и Special Events Group.

Конференциите TED

са световноизвестен формат 
за споделяне на идеи, който е съз-
даден в САЩ преди 25 години. Име-
то е съкращение от Technology 
Entertainment Design, но днес теми-
те на събитията обхващат мно-
го повече обществени сфери. TED 
дава възможност на световно-из-
вестни учени, дизайнери и култур-
ни иноватори да споделят идеите 
си със света за 18 минути. Сред 
презентаторите на конференции-
те в САЩ са били Бил Гейтс, Ал Гор, 
Джейн Гудал, Сергей Брин, Джеймс 

СъБИТИЕТО СъБРА НАД 600 ЧОВЕКА ПОД МОТОТО „ИДЕИТЕ, КОИТО СИ СТРУВА ДА СПОДЕляМЕ“
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С
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т

И
я Камерън, Боно и дузина нобелови лауреати.

Програмата TEDx

е създадена с цел разширяване на този успешен формат, 
чрез организирането на местни, самоинициирани събития, 
сходни с TED. Българската версия се нарича TEDxBG, където 
x=самостоятелно организирано TED събитие. TEDxBG включ-
ва известни български презентатори от сферата на наукатa, 
изкуството, технологията, журналистиката, дизайна и устой-
чивото развитие. Организаторите подходиха оригинално при 
разделянето на сесиите, обособявайки следните панели: Да 
опиташ света; Създатели; Провокатори и Разказвачи. Конфе-
ренцията обаче предложи много повече възможности за не-
туъркинг, както по време на паузите между сесиите, така и 
на вечерното TEDxBG afterparty, което се проведе от 21:00 ч. 
същия ден, в клуб Culture Beat.

лекторите

на TEDxBG бяха повече от разнообразни – от фотографи, 
през мениджъри на софтуерни компании, до първия български 
импровизационен театър – хахаха Импро Театър. Майкъл Браун 
е автор на филми, изкачил пет пъти връх Еверест и убеден, че 

приключения-
та и правене-
то на филми 
са страхотен 
начин да на-
караш децата 
да оставят 
компютрите, 
да излязат 
навън и да се 
захванат с 
нещо твор-
ческо. йор-
дан Жечев е 

творчески директор на рекламна агенция ДДБ София и най-
младият творчески директор извел агенция до №1 в България, 
а явор Джонев е съосновател на най-голямата група български 
софтуерни компании – Сирма Груп и инициатор на гражданско 
сдружение „Ново училище“, което цели да преобразува българ-
ската образователна система. Ивайло, Петър, Златин, Тони и 
леонид работят сериозно върху това да са неподготвени. Те 
са част от първата група за импровизационен театър в Бъл-
гария – „хахаха“, създадена в средата на 2009 г. Една година 
и над 40 представления по-късно, техният девиз „Всичко си е 
супер“ е все по-популярен. Момчетата вярват, че принципите 
на импровизационния театър могат да се прилагат във всяко 
креативно начинание, а едно простичко „да и…“ може да проме-
ни възприятието ни за света.

Включването на България на световната TED – карта може 
би не е толкова знаково за голяма част от населението. За 
по-предприемчивите и инициативните обаче конференциите с 
тази марка са със статут на религия и провеждането на вто-
рото събитие у нас даде на мнозина надеждата, че страната 
ни малко по малко излиза от негативизма, шуробадженащината 
и ограничения светоглед, приемайки ценностите на общества, 
задвижвани от споделянето на идеи и решения.


