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"Стеди" - кои сме ние
Стефан Радев
Фирма "Стеди"

Фирма Стеди е регистрирана в търговския регистър 

на Софийски окръжен съд през есента на 1999 г. 

Основният  предмет  на  дейност  на  фирмата  е 

продажба и сервиз на електронни касови апарати с 

фискална  памет  (ЕКАФП),  консумативи  за  тях, 

счетоводни  услуги  (годишно  приключване  или 

месечен  абонамент)  и  консултантски  услуги 

(организация и автоматизиране на отчетността във 

търговският Ви обект).

В превод от английски името на фирмата означава 

"стабилен" и амбициите на работещите в нея са да 

си  завоюват  това  название,  чрез  качеството  на 

предлаганите  услуги  и  коректно  отношение  към 

своите партньори.

Целите

За да ръководиш успешен бизнес в съвременните 

реалности  не  е  достатъчно  да  си  добър 

професионалист в своята област. Трябва също да 

си икономист, юрист, администратор, счетоводител 

или  в  общи  линии  трябва  един  човек  да  върши 

всичко  което  правят  цели  отдели  в  големите 

предприятия.  А  в  началото  на  частното 

предприемачество,  няма от къде да дойдат онези 

средства,  които  биха  позволили  отпочването  на 

дейност с цял екип от специалисти.

Законодателни промени
Очаква се подмяната на над 300 000 касови 

апарата от началото на 2011 година

Фирма "Стеди"

В  момента  всички  големи  вериги  супермаркети, 

хотели  и  бензиностанции  отчитат  показанията  на 

касовите си апарати пред НАП в края на деня и ги 

заверяват с електронен подпис. Целта е данъчните 

да имат по-голям контрол върху дневните обороти 

на  фирмите  и  възможност  да  предотвратяват 

измами с неотчетени приходи. Според последният 

законопроект  в  областта  на  данъчната  система, 

подобен подход ще трябва да бъде въведен и за 

всички обекти на фирми регистрирани по ДДС. 

Предвижда се фискалните устройства да 
бъдат свързани директно със системата на 

данъчните служби, които да могат да 
извършват внезапни проверки и да 

сравняват показанията на апаратите с 
декларираните данъци. 

Посредством  новата  система  данъчните 

инспектори ще могат да извършват проверките си 

от  разстояние,  без  да  посещават  търговските 

обекти  и  след  това  да  сравняват  резултатите  с 

данните, декларирани в НАП.

В момента  в  страната  има регистрирани 600  000 

фискални устройства, но се предполага, че реално 

използваните са 300- 400 хиляди. Това се дължи на 

факта, че малките фирми при затваряне на обекти, 

често не отчисляват касовите си апарати.  Новите 

разпоредби  за  връзка  на  апаратите  с  НАП  ще 

засегнат  въпросните  реално  работещи  около  300 

000 устройства на фирмите регистрирани по Закона 

за  данък  добавена  стойност,  които  развиват 

търговска дейност в страната.

Тъй като се очакват високи разходи за свързване 

със системата на  данъчните,  от  НАП предвиждат 

разноските  да  бъдат  приспаднати  от  данъчната 

основа на регистрираните по ДДС търговци.
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Ето  защо  основната  цел  на  предриятието  е  да 

предложи цялостно обслужване на малкия и среден 

бизнес - на приемлива цена. Което се реализира чрез 

екип  от  специалисти,  които  да  работят  в  помощ на 

ръководителя на дребните и средни фирми.

Началото

През ноември 1999-та година се регистрира ЕТ “Стеди 

-  Стефан  Радев”,  която  в  рамките  на  оперативните 

срокове сключва договори за сервиз и дистрибуция на 

продуктите на: “Оргтехника” АД - гр. Силистра; “Дейзи 

Технолоджи”  ООД-  гр.  София;  “Датекс”  ООД  -  гр. 

София;  “Елтрейд”  ООД-  гр.  София  и  “Системи  за 

Телеобработка и Мрежи”- гр. Велико Търново. 

През 2001-ва година, в крак с появилото се търсене на 

фискални системи за информационно обслужване на 

малки и средни обекти, фирмата сключва договор за 

продажба  и  поддръжка  на  складово-счетоводните 

програмни продукти на фирма “Микроинвест”.

Използвайки уменията и познанията придобити през 

годините  се  насочва  към  предлагане  на  системи 

включващи изчислителна техника, втора употреба, на 

водещи  западни  фирми,  като  IBM,  Compaq,  Dell, 

Philips и др. оценявайки по-добрата производителност 

и надежност установена в практиката и гарантирана 

от името на съответния производител, която в много 

случай  е  по-сигурно  и  същевременно  икономически 

обосновано  решение  от  сглобяваните  у  нас  нови 

системи.  През  следващите  месеци  са  оборудвани с 

такива системи няколко малки търговски обекти, които 

работят  без  сериозни  проблеми  и  към  настоящият 

момент.

През  2001-ва  и  2002-ра  година фирмата  разширява 

партньорските  си  контакти  и  сключва  договори  за 

дистрибуция  и  сервиз  и  с  други  производители  на 

фискални  устройства,  като:  “Завод  за  Изчислителна 

Техника”  ООД -  гр.  София и  “Електроника”  АД -  гр. 

София, а също така и КД “Еликом Електроник”, чиято 

гама  от  електронни  везни  по  наше  мнение  е  най-

атрактивна,  по  отношение  на  производителност  и 

цена на пазара.

През  2002-ра  година,  съобразявайки  се  с 

икономическата обстановка в  страната и с  оглед на 

разрастването  на  дейността  на  предприятието  ЕТ 

“Стеди  -  Стефан  Радев”,  се  взе  решение  за 

регистрация на Дружество с Ограничена Отговорност 

“Стеди  Консулт”,  което  е  правоприемник  на 

Едноличният търговец.

През 2009-та година, след дълги разговори за начина, 

по  който  може  да  продължи  съдружието,  Стефан 

Радев  взима  решение  за  регистрация  на  ново 

дружество, което да продължи да предлага услугите 

на Стеди.

Дейност

Основната дейност на предприятието от създаването 

му  до  днес  е  продажбата  на  Електронни  Касови 

Апарати с Фискална Памет (ЕКАФП). В началото това 

се  наложи  поради  сравнително  слабото  търсене  на 

комплексни решения, а и поради факта че съгласно 

законодателството точно в началото на 2000 г. много 

малки  фирми  трябваше  да  се  снабдят  с  фискални 

устройства  и  това  беше  най-бързо  продавания  наш 

продукт.

Други дейности на дружеството са:

•Икономически консултации;

•Консултации по повод на избор на правна форма за 

дейността;

•Регистриране на фирми (в съда, в БУЛСТАТ, в НОИ 

и в ДС);

•Консултации за избора и помощ при набиране на 

персонал;

•Изготвяне  на  правила  за  вътрешно-фирмен 

документооборот;

•Консултации  по  избора  на  системи  за 

автоматизация  на  събирането,  съхранението  и 

използването на информация за и от дейността;

•Доставка и поддръжка на компютърни системи;

•Доставка и внедряване на софтуерни продукти;

•Инсталиране и поддръжка на компютърни мрежи;

•Консултации  при  избор  на  рекламна  стратегия  (в 

това  чосло изработка  на  визитни картички  и  други 

рекламни материали);

•Цялостно счетоводно обслужване;

•Консултации и изготвяне на документи във връзка 

със социално и здравно осигуряване на персонал и 

на самоосигуряващи се лица;

•Доставка  на  консумативи  (хартия,  хартиени  ролки 

за ЕКАФП, мастила и мастилени ленти и др.);

•Внедряване  на  нетипични,  за  производството, 

устройства и системи помагащи за синхронизация с 

европейските изисквания;
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•Консултации във връзка с технологичните новости;

•Проучване на контрагенти при сключване на големи 

или рискови сделки;

•Изготвяне на бизнес-планове;

•Консултации  и  изготвяне  на  документи  за 

кандидатстване за отпускане на кредити;

•Замразяване на дейността на фирми;

•Прекратяване на регистрацията на фирми.

Освен това,  тя  предоставя по-  голяма сигурност  на 

Вашите данни. За жалост, GPRS връзката е свързана 

с  допълнителни  разходи-  месечна  такса,  която  се 

заплаща  на  съответния  мобилен  оператор  и 

допълнителна  такса  за  преноса  на  данни.  Голямо 

предимство на GPRS системата е, че тя е приложима 

за  близо  100%  от  територията  на  страната  поради 

доброто  покрие  на  мобилните  оператори.  Проблем 

може  да  възникне  единствено  в  районите,  които 

нямат добро мобилно покритие- търговски обекти във 

високопланински области и др. Друг недостатък може 

да възникне при устройствата с  външен GPRS,  тъй 

като недобросъвестни търговци могат по-лесно да ги 

манипулират и по този начин извършват злоупотреби. 

GPRS системи се прилагат в много Балкански 
държави- Босна и Херцеговина, Сърбия и 

Албания. 

Интегрирана система:

Съществува  и  трети  вариант-  т.нар.  интегрирана 

система.  Тя  представлява  комбинация  между 

Интернет и GPRS. Използват се касови апарати, които 

имат  вградени специални устройства,  чиито  модеми 

позволяват връзка, както с Интернет, така и с някой от 

мобилните оператори. Комбинираната система, освен 

че  позволява  избор  на  връзка,  предоставя  и  по- 

голяма  сигурност  на  данните,  тъй  като  модема  е 

вграден във фискалното устройство.

За  да  отговаря  фискалното  Ви  устройство  на 

изискванията  за  връзка  с  НАП,  не  е  необходимо 

непременно  да  го  подменяте  с  ново.  По-  новите 

модели  касови  апарати  разполагат  с  устройство, 

което  позволява  свързването  с  външен  GPRS, 

посредством който да се извършва директната връзка 

с  Агенцията по приходите.  Въпреки това,  трябва да 

имате предвид определеният от законодателство срок 

за максимален период на употреба на касови апарати, 

който обикновено е 5 години, в по- редки случаи- до 7. 

В  случай,  че  фискалния  ви  апарат  не  притежава 

възможност за свързване с външен GPRS модем или 

срокът  му  за  амортизация  изтича  скоро,  вие  ще 

трябва  да  го  подмените  с  нов  по-модерен  модел, 

който  може  без  проблем  да  бъде  свързан  с  НАП.

Каква система ще бъде избрана в България, тепърва 

предстои да се реши, но при изборът й е важно да 

бъдат разгледани предимствата и недостатъците на 

различните  варианти,  сигурността  на  данните  и 

цената. 
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GPRS или интернет връзка?
Каква система се предвижда да свързва касовите 

апарати с НАП

Фирма "Стеди"

За  да  отговарят  касовите  апарати  на  новите 

нормативни изисквания за директна връзка с НАП, те 

трябва да разполагат с подходящ за целта софтуер. В 

страните, в които вече е налице подобна практика се 

използват  два  основни  подхода.  Единият  е 

посредством Интернет връзка,  а  другия-  чрез GPRS 

модем. И двата варианта си имат свои предимства и 

недостатъци.

Интернет връзка:

Ако искате фискалното Ви устройство да бъде 

свързано със системата на НАП чрез Интернет, то 

Вие ще трябва да закупите нов модерен модел касов 

апарат. Друго, което трябва да имате предвид е дали 

в района на търговския обект, който искате да 

оборудвате с нов касов апарат има надеждна 

Интернет връзка. Това са някои от недостатъците на 

предлагания модел, но той има съществено 

преимущество пред други варианти- сравнително 

евтин е тъй като се плаща само месечната такса за 

достъп до Интернет без необходимост да се таксува 

и преноса на данни между обекта Ви и НАП.

GPRS:

GPRS системата е основана на мобилна телефонна 

връзка.  Технологията  позволява  пренос  на  данни 

посредством вече изградените мрежи на мобилните 

оператори.  GPRS  модемът  може  да  бъде  вграден 

фабрично  във  фискалния  апарат  или  да  бъде 

добавен  допълнително  като  външно  устройство. 

Мобилната  система  е  намерила  по-  широко 

приложение  при  касовите  апарати  тъй  като  е 

сравнително проста и евтина.
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Можете да ни намерите на следните адреси и телефони:
София 1574, кв. Слатина, ул. “Иван Димитров - Куклата” No15, тел./факс 02/971-35-08
Ихтиман 2050, ул. Стипон № 18; тел. 0724/821-23
Интернет: www.stedy.bg; E-mail: office@stedy.bg
Мобилни комуникации: 087 8728005; 088 8671075

Сръбският пример
След въвеждането на новата система фискални 

устройства свързани с данъчните служби, 

отчитаните обороти в Сърбия нарастват в пъти

Фирма "Стеди"

През 2005 г. в съседна Сърбия бе въведена система 

за  свързване  на  касовите  апарати  с  данъчните 

служби,  които  следят  за  измами.  След последните 

обсъждания в нашето Народно събрание се гласува 

„За“ това да последваме сръбският пример. Подобна 

практика  не  съществува  в  други  страни  от 

Европейския  съюз,  но  явно  там  проблемите  с 

укриване на данъци не са толкова сериозни колкото 

на Балканите. 

Последните  законодателните  промени,  засягащи 

фискалните устройства у нас, са широко обсъждани 

и  често  пъти  критикувани,  но  ако  погледнем 

резултатите  в  Сърбия,  ще  се  убедим  в 

целесъобразността  на  мярката.  По  данни  от 

сръбските  статистики,  от  въвеждането  на  новите 

касови апарати през 2005 година до днес, оборотите 

са нараснали в пъти, което се отразило много добре 

на икономиката в страната като цяло. По този начин 

наяве са излезли огромни суми укриван оборот и са 

се повишили приходите в бюджета. 

Обновена Интернет 
страница на Стеди
Стефан Радев
Фирма "Стеди"

Уважаеми клиенти, в ерата на Интернет не е нужно да 

хабим купища хартия, разбирайте дървета и 

кислород, за да се информираме.

За повече информация по тези, а и не само по тези 

въпроси, моля, посетете обновената страница на 

Стеди в Интернет - www.stedy.bg

Сурвакарска песен
Стихове: Георги Авгарски

Музика: Христо Недялков

В късна нощ, когато

месечко изгрее

и сребро, и злато

вредом разпилее,

Новата година

ще пристигне с песен,

цялата в коприна,

в накит най-чудесен.

По пътека вита

иде през гората...

Нека е честита,

нека е богата!

Нека хубавеят

и деца, и птици,

зърно да налеят

по поля пшеници!

http://www.stedy.bg/

