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Знаете ли, че...

• През 2013 г. Kreston BulMar пусна 

първите в България лихвен и ТРЗ калку-

латори за смартфони в услуга на всички 

счетоводители и делови хора. Калкулато-

рите могат да се свалят безплатно от 

Google Play Store и Apple iTunes.

Знаете ли, че...

• През 2000 г. BulMar печели зла-

тен медал на Международния есенен 

панаир в Пловдив за своя счетоводен и 

ТРЗ софтуер BulMar Office.

• През 2007 г. Moore Stephens BulMar става 

първата компания в България, чиято IT 

инфраструктура е изцяло изградена и 

базирана на решенията на VMware 

за сървърна виртуализация 

с най-високо ниво на 

сигурност на 

информация-

та.
Пазар
Пазарът на счетоводни и одиторски услуги 
в България реализира около 489 милиона лева 
приходи за 2014 г., от които около 88 мили-
она са от одиторски услуги, около 51 милиона 
– от данъчни и управленски консултации, и 
около 350 милиона – от счетоводни услуги, 
предоставяни за над 300 хиляди предприятия 
в България. 
На пазара работят ефективно около 10 000 
счетоводни къщи, 90 специализирани оди-
торски предприятия и около 300 независимо 
работещи финансови одитори, като общият 
брой на заетите професионалисти в сектора 
е около 25 000 души.

Постижения на марката
През 2000 г. Kreston BulMar става първата 
българска счетоводна компания, защитила сер-
тификат по международния стандарт ISO 9001 
(системи за управление на качеството), а през 
2010 г. става първата счетоводна компания, за-
щитила и сертификата ISO 27001 (управле-
ние на информационната сигурност).
От 2009 г. Kreston BulMar е Gold 
Certified Partner на Microsoft.
През 2011 г. Kreston BulMar 
става първата в България 
и 70-ата в света компания, 
която получава сертификат 

за обучаващ и консултативен център за 
Централна и Източна Европа по въпросите 
за отчитане на устойчивото развитие на 
компаниите, който се присъжда от Global 
Reporting Initiative (GRI – център за съ-
трудничество към Програмата на 
ООН за околна среда).
През 2011 г. Kreston BulMar става 
първата в България и 110-ата в 
света компания, сертифицирана 
от AccountAbility за одитор на 
отчети за устойчиво развитие 
по стандарта АА1000 AS.
През 2014 г. Kreston BulMar 
получава престижната награ-
да от Acquisition International – 
Tax Consultancy Team of the Year in 
Bulgaria.

Продуктът
Kreston BulMar налага стандартите в сче-
товодните услуги. Ето защо след близо 20 
години усъвършенстване и анализ на нуждите 
на компаниите създаде „Счетоводство 2.0“ 
– услугата, която гарантира сигурността и 
растежа на всеки бизнес.
Kreston BulMar предлага широк кръг от интег-
рирани помежду си консултантски услуги:

 Счетоводно обслужване, в което силно се 
набляга на финансовото и мениджърското 
счетоводство, които помагат на ръководния 
екип и предприемачите да развиват успешно 
своя бизнес.

 Обработка на заплати с най-висока сигур-
ност при изчисленията и абсолютна конфи-
денциалност на възнагражденията в една 

компания.

 Финансов одит, който га-
рантира на собствениците 
по-добро управление на ин-
вестициите им и помага на 
мениджърите да разбират 

слабостите в своите системи за отчитане и 
анализ на бизнеса.

 Данъчни консултации за постигане на по-
изгодно данъчно облагане и предотвра-

тяване на нежелани данъчни ефек-
ти. Обжалване на всички актове 

на Националната агенция по 
приходите.

 Юридически консултации по 
търговско и трудово право. 
Регистриране на търговски дру-

жества и всички сложни преобра-
зувания в тях. Събиране на вземания 

и защита от кредитори. Регистрация 
на офшорни компании и тръстове.

 Корпоративни финанси за реализиране на 
успешни сделки по придобиване, продажба, 
сливане и преструктуриране на бизнеси. 
Специализирани консултации за финансира-
не, рефинансиране или преструктуриране на 
кредити и дългове.

 Интелектуална собственост чрез регис-
трация и защита на търговски марки, автор-
ски права, промишлени дизайни и патенти.

 Бизнес оценки на цели предприятия, маши-
ни и съоръжения, недвижима собственост и 
всички други видове активи и пасиви.

 Подготовка на проекти за финансиране по 
европрограми.

Съвременно развитие
През последните го-
дини Kreston BulMar 
разшири своето 
портфолио и пред-
лага почти всички 
видове консултант-
ски услуги, които са 
интегрирани помежду 

Kreston BulMar e най-голяма-
та счетоводна компания в 
България с 28 офиса в стра-
ната, 33-ма съдружници, над 
250 служители и над 4000 
постоянни клиента. Тя е част 
от Kreston International – една 
от най-големите счетоводни 
и консултантски компании в 
света. 

www.bulmar.com  

Знаете ли, че...

• Accounting-Seminars.com, 

разработен и поддържан от 

Kreston BulMar, е онлайн платформа 

за видео семинари по данъци, счето-

водство, осигуряване и право, които 

се изнасят от експертите на Kreston 

BulMar.

• През 2014 г. Kreston BulMar става член 

на Европейския парламент на 

предприятията, който 

също заседава в 

Брюксел.

Знаете ли, че...

• Srokove.bg, разработен и поддържан 

от Kreston BulMar, е онлайн платформа 

за сроковете и санкциите в българското 

законодателство, представени по много 

удобен начин, за да бъдат избягвани 

санкции поради незнание или 

пропускане на срок.

Знаете ли, че...

• Fakturirane.bg, разработен 

и поддържан от Kreston BulMar, е 

най-популярната безплатна система за 

издаване на електронни фактури и всички 

съпътстващи ги данъчни документи.

• Kreston BulMar ползва, развива и продава 

свой собствен счетоводен и ТРЗ софтуер 

под марката BulMar Office, който е 

най-доброто решение за об-

служване на клиентите 

на една счетоводна 

къща.

Знаете ли, че...

• Всеки служител на Kreston BulMar 

има над 200 часа обучения годишно, 

а всеки асистент, счетоводител или 

одитор в компанията държи обемен 

професионален изпит на всеки три 

месеца, за да се измери развитие-

то на неговото ниво на 

компетентност.

История

Емил Попов основава BulMar в София. Екипът е от четирима души и из-
вършва счетоводни услуги и дистрибуция на счетоводен и бизнес софтуер. 

BulMar става съучредител на Асо-
циацията на счетоводните къщи в 
България, на която Емил Попов става 
председател през 2004 г.

BulMar предприема стратегия за модернизиране и интернационализиране 
на своя бизнес, като изгражда модерни системи за управление качеството 
на счетоводните услуги и за обучение и атестация на своите служители.

BulMar става първата в Бълга-
рия сертифицирана счетовод-
на къща по международния 
стандарт ISO 9001.

BulMar става асоцииран партньор 
на Moore Stephens International.

BulMar става пълноправен партньор на 
Moore Stephens International под името Moore 
Stephens BulMar. Заради непостигане на 
взаимноизгодни промени в условията на 
партньорство двете компании се разделят.

BulMar достига шесто място по приходи сред глобал-
ните счетоводни и одиторски компании в България и 
става номер едно по всички други показатели.

BulMar влиза в партньорство с 
друг глобален гигант – Kreston 
International, под марката Kreston 
BulMar. Започва бурният растеж 
на Kreston BulMar в България.

KRESTON BULMAR
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 Хората във фирмата да бъдат най-
добре обучени и с богат опит, за 

да имат най-добрата перспек-
тива и мотивация, което прави 
мисията възможна.

 Kreston BulMar прави всичко 
възможно хората в компа-

нията да се чувстват като 
част от нещо голямо, модерно и 

динамично, което е такова заради 
тяхната ангажираност.

 В управлението, приноса и преразпределе-
нието на доходите в компанията се залага на 
тотална прозрачност, обективност и справед-
ливост, без разлика на позиция, стаж и пол.

 Kreston BulMar се стреми винаги да работи 
по начин, който да служи за пример и да пре-
дизвиква гордост.

 Компанията се гордее и с най-малкото 
нещо, което прави и за най-малкия си клиент.

 За фирмата няма невъзможни неща. Нейна-
та сила е в решимостта, вярата, волята, са-
мочувствието, постоянството и енергията, 
с които преследва целите си. Дружеството 
винаги си поставя най-високите цели.

 С клиентите и партньорите си 
Kreston BulMar изгражда отношения, основа-
ващи се на доверие, коректност, етичност, 
лоялност и взаимен интерес.

 Kreston BulMar активно споделя знанието си, 
защото вярва, че така става все по-добра.

 Компанията е много сериозна, но не се 
взема на сериозно.

 „Бизнес се прави с хора, които 
познаваш, харесваш и им се дове-
ряваш“ е глобалният слоган на 
Kreston International.

си така, че да могат да се ре-
шават и най-сложните казуси 
и проблеми на компаниите от 
един сработен екип, в който 
са включени експерти от 
всички необходими специал-
ности.
Kreston BulMar непрекъснато 
инвестира в най-модерните тех-
нологии и системи за работа, за да 
може с професионализъм, гъвкавост и бързина 
да обслужва своите клиенти. Компанията 
разполага с вероятно най-добрата система 
за управление на вътрешното знание и компе-
тентност на своите служители.
През последните години Kreston BulMar заложи 
на развитие на своята клонова мрежа и вече 
разполага с офиси в почти всички големи гра-
дове на България и няколко в София.

Промоция
Марката Kreston BulMar се наложи много силно 
през последните години преди всичко зара-
ди своето онлайн присъствие и проекти. С 
активното участие на десетки експерти от 
компанията Kreston BulMar има над 7500 про-
фесионални публикации в интернет, което е 
много повече от публикациите на всички други 
компании от бранша взети заедно. Всяка 
седмица Kreston BulMar публикува между 40 
и 50 становища по данъчни и счетоводни 
казуси само в портала Balans.bg.
Всеки месец порталите Balans.bg, 
Fakturirane.bg, Istoria.bg, Srokove.bg, 
Domashno.bg и Accounting-Seminars.com 
се посещават от над 200 000 уникални 
потребители, което е близо 5% от всич-
ки интернет потребители в България.
Всеки месец в безплатната школа за сче-
товодители Академия „БулМар“ кандидат-
стват над 100 млади икономисти и 12–15 

са тези, които я завършват. Все-
ки успешно завършил курсист се 
реализира на пазара на труда 
само в рамките на 2-3 месеца.
Компанията подкрепя каузата 
на фондация „За Нашите Деца“ 

да няма изоставени деца и деца, 
растящи в домове. 

За засилване разпознаваемостта на 
марката и подкрепа на офисите на ком-

панията в страната, Kreston BulMar присъст-
ва масирано с билборд реклама по цялата 
национална пътна мрежа.

Ценности на марката
Декларираните мисия и ценности на 
Kreston BulMar са:

 Растеж на клиентите, осигурен чрез 
управленско счетоводство, комплекс-
ни консултации, услуги и решения и 
силна ангажираност от страна 
на компанията.

 Стремеж на компанията 
да създава стандартите и да 
бъде пионер за най-добрите 
практики и решения в бранша.
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