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Знаете ли, че...

• През 2010 г. БулМар става първата 

счетоводна къща в България, която се 

сертифицира по стандарта ISO 27001 – за 

управление на информационната сигурност.

Знаете ли, че...

• През 2000 г. BulMar става 

първата счетоводна къща в България, 

която се сертифицира по стандарта ISO 

9001 – управление на качеството.

• През 2007 г. 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 

информацията.

Пазар

Според актуалната класация на глобалните 
счетоводни и одиторски компании, представени 
в България, Kreston BulMar заема достойното 
6-о място с общи годишни приходи за 2018 г. 
5,6 млн. лв., с което бележи 23% ръст спрямо 
предходната година. 

Според статистически данни пазарът на 
счетоводни и одиторски услуги в България за 
2018 г. е в размер на 525 млн. лв. (62% от тях 
са в София). Към края на 2018 г. в страната 
работят 11 691 счетоводни компании, в които 
има 26 223 души персонал.

Постижения на марката

Kreston BulMar има много 
спечелени международни 
признания, които 
са доказателство 
за високия 
професионализъм на 
компанията. Някои от 
най-значимите награди, 
получени през последните 
години, са:

•  „Най-добра счетоводна и консултантска 
компания“ от Acquisition International.

•  „Най-добри данъчни консултанти“ (за четири 
поредни години) от Acquisition International.

•  „Най-добри данъчни консултанти“ от Global 
Fund Awards.

•  „Най-добър консултант по корпоративни 
финанси“ от Corporate International Global 
Awards.

•  „Отличие за корпоративно счетоводно 
обслужване“ от Acquisition International.

•  Gold Community партньор на Global Reporting 
Initiative. 

 

Kreston BulMar работи в 
България от 1996 г. и днес 
е най-голямата счетоводна 
компания с повече от 28 офиса 
в София и страната, над 300 
служители и повече от 4000 
клиента.
Kreston International, от която 
Kreston BulMar е важна част, 
е една от най-големите и 
авторитетни счетоводни и 
одиторски компании в света, 
която днес разполага с над 
661 представителни офиса в 
117 държави, в които работят 
над 22 354 професионалисти.

www.bulmar.com 

Продуктът

Kreston BulMar извършва широк спектър от 
интегрирани бизнес услуги на световно ниво, 
които могат да осигурят ефективността, 
стабилността и растежа на всеки бизнес 
както в България, така и зад граница.

Kreston BulMar винаги се е старал да налага 
най-високи стандарти за счетоводните услуги 
в България, като първи е въвеждал редица 
международни стандарти за качество и добри 
практики за повишаване на компетентността 
на своя екип и нивото на обслужване на своите 
клиенти.

Kreston BulMar вярва, че колкото повече споделя 
знанието си с професионалната общност, 

толкова повече усъвършенства собствения 
си професионализъм. По тази причина 
компанията развива няколко значими 
образователни проекта в сферата на 
счетоводството и данъците:

•  Компанията разполага със собствена 
счетоводна академия, в която обучава 
и развива както своя екип, така и 
външни хора, желаещи да се развиват 
в професията.

•  Balans.bg е уеб портал на Kreston 
BulMar, който предлага 
богати ресурси и актуална 
информация в областта 
на счетоводството и 
данъците, дава възможност 
на експерти и помага на 
професионалисти да решават 
ежедневните си казуси. 

•  Компанията развива и платформа 
за видео семинари по данъци, 
счетоводство, осигуряване и право 
– accounting-seminars.com. Семинарите 
са практически насочени за решаване на 
казуси от целия спектър на счетоводното и 
данъчното законодателство и са подходящи 

както за намиране на решения по текущи 
казуси, така и за поддържане и разширяване 
на професионалната компетентност. 

Експертите на Kreston BulMar са автори и на 
две специализирани периодични издания:

•  Financial Week – седмичен електронен 
бюлетин с необходимите за бизнеса 
финансово-икономически индикатори и 
статистическа информация, обзор на 
икономическите новини и промените в 
законодателството.

•  Tax & Budget Report – месечно издание с 
информации в областите на фискалните 
политики, счетоводството, данъците, 
осигуряването и новостите от Държавен 
вестник.

Гордост на компанията са и няколко собствени 
софтуерни разработки:

•  Fakturirane.bg е безплатна система за 
издаване на електронни фактури и всички 
съпътстващи ги данъчни документи.

•  BulMar Office е пакет от счетоводен и ТРЗ 
софтуер, предназначени за улеснение на 
ежедневната работа на практикуващия 

счетоводител. 

•  Документооборот е платформа, 
чрез която клиентите на 
компанията изпращат сканирани 
копия на документите за 
обработка към обслужващия 
ги консултант. По този начин 
Kreston BulMar се радва на офис 
изцяло без хартия.

Компанията развива и някои проекти 
в полза на обществото:

•  Istoria.bg е уебсайт, който напълно безплатно 
предоставя историческа информация за 
България през погледа на най-изтъкнатите 
ни историци от началото на XX век.
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•  Музей на счетоводството. В централния 
офис на Kreston BulMar е събрана богата 
колекция от литература, документи и 
артефакти, проследяващи развитието на 
счетоводството, данъците, финансите и 
търговията в България и по света. Музеят 
се радва на голям интерес както от 
гостите на компанията, така и от страна 
на ученици и студенти, изучаващи икономика 
и счетоводство. 

Съвременно развитие

През последните години 
компанията продължава процеса 
на цялостна децентрализация 
на бизнеса си в специализирани 
дъщерни дружества в областите 
финансов одит, счетоводно 
обслужване, обработка на заплати, 
корпоративни финанси, бизнес оценки, 
юридически услуги, IT решения и професионални 
обучения. Така Kreston BulMar значително 
промени своя облик от чисто счетоводно 
предприятие към бизнес консултанти с 
интегрирани услуги за подпомагане развитието 
на всеки бизнес. 

Успоредно с това Kreston BulMar разкрива свои 
подразделения в страната. Първите 4 офиса 
бяха открити през 2010 г., а днес мрежата 
обхваща вече почти всички големи градове. 

Знаете ли, че...

• През 2011 г. „Крестън БулМар“ 

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.

Знаете ли, че...

• През 2011 г. „Крестън 

БулМар“ става първата в България 

и 110-ата компания в света, 

сертифицирана от AccountAbility за одитор 

на отчети за устойчиво развитие по 

стандарта АА1000 AS.

• През 2013 г. „Крестън БулМар“ пусна 

първите в България счетоводни и бизнес 

калкулатори за смартфони 

в услуга на всички 

счетоводители и 

делови хора.

KResTOn BulMAR

История

1996  
BulMar е основана от Емил Попов. В началото 
екипът е от четирима души и извършва сче-
товодни услуги и дистрибуция на счетоводен 
и бизнес софтуер.

1997  
BulMar става съучредител на Асоциацията на 
счетоводните къщи в България и един от ней-
ните най-авторитетни членове до днес.

2000   
BulMar става първата счетоводна компания 
в България, която се сертифицира по стан-
дарта IsO 9001 – управление на качеството.

2004  
BulMar става кореспондент на Moore stephens 
International за България.

2006  
BulMar става пълноправен, но неизключите-
лен партньор на Moore stephens International 
за България. Партньорството между двете 
компании продължава до 2009 г.

2009  
BulMar става пълноправен и ексклузивен 
партньор на Kreston International за България 
– една от най-големите мрежи от независи-
ми счетоводни и консултантски компании в 
света.

2014  
Kreston BulMar става член на третия Европей-
ския парламент на предприятията в Брюксел.

2016  
Мрежата на Kreston BulMar достига 25 офиса 
в София и страната.

2017  
• Kreston BulMar издаде за първи път на бъл-
гарски език трактата на Лука Пачиоли за 
„Счетоводните книги и записвания“ от 1494 г.

• Kreston BulMar пусна първото издание на 
своя учебник „Практическо счетоводство“, 
който промени начина за преподаване и усво-
яване на счетоводната професия.

2018  
Kreston BulMar открива първия в Европа и 
втория в света Музей на счетоводството.

Промоция

Разпознаваемостта на марката Kreston BulMar 
е плод на активен маркетинг. Популярността 
значително спомага прилива на нови клиенти 
и устойчивото разрастване на мрежата от 
офиси в България.

Едно от основните направления в 
маркетинговата стратегия на компанията 
е външната билборд реклама, която се 
изразява в стратегическото позициониране 
на 30 рекламни билборда на Kreston BulMar на 

възлови места от националната 
междуградска пътна 
инфраструктура. 

Брандът е добре утвърден и 
в онлайн пространството, 
като чрез своите сайтове 
и средствата на интернет 
маркетинга достига до 
аудитория от над 200 000 
потребителя месечно. 

Ценности на марката

Мисията на компанията е 
растежът на нейните клиенти, 
който се осигурява чрез 
управленско счетоводство, 
комплексни услуги и решения и 
силна ангажираност. За своите 
клиенти Kreston BulMar не е 
само техният счетоводител, 

одитор, финансист или 
юрисконсулт, а комплексен бизнес 

консултант.

Kreston BulMar се стреми да задава 
стандартите и да бъде сред пионерите 

на най-добрите практики и решения в 
индустрията. Основна цел е служителите да 
бъдат най-добре обучени и с богат опит, за да 
имат най-добрата перспектива и мотивация 
и да се чувстват част от нещо голямо, 
модерно и динамично, което е такова заради 
тяхната ангажираност. В управлението, 
приноса и преразпределението на доходите в 
компанията се залага на тотална прозрачност, 
обективност и справедливост, без 
разлика на позиция, стаж и пол.


