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Идентифицираните сфери на взаимодействие от Службата по търговско-

икономическите въпроси в гр. Копенхаген са: 
 

- Директен достъп до пазара на дигитален и печатен дизайн чрез регистрация на 
фирма и откриване на собствен офис на територията на Дания; 

- Участие на изложение на територията на Дания; 
- Откриване на съвместен офис с датска компания в България; 
- Аутсорсинг на съществуващи проекти, възложени на датски компании, които да 
бъдат изпълнени в България; 

- Установяване на сътрудничество с университети за и звена за НИРД, чрез което да 
се участва в международни програми; 

- Създаване на дизайн за продукти, които решават актуални теми и проблеми на 
датските компании, свързани с предотвратяването и управлението на отпадъците 
в Дания, съгласно възприетите от правителството действия по прилагане на 
кръгова икономика. 

 
1.  Директен достъп до пазара на дигитален и печатен дизайн чрез 
регистрация на фирма и откриване на собствен офис на територията на 
Дания 
 

На база на сега действащото законодателство в Дания, основните два типа компании с 
ограничена отговорност са: 
 

- A/S (сходно с АД според българското законодателство). Минимален учредителен 
капитал: DKK 400,000 (EUR 53,532). 

- ApS (сходно с ООД/ЕООД според българското законодателство). Минимален 
учредителен капитал: DKK 40,000 (EUR 5,353). 

 
Учредителният капитал не се разглежда като разход и не се блокира, а вместо това може 
да се използва като част от оперативния капитал. Учредителен капитал над минималния 
капитал може да бъде записан, но по-късно внесен съгласно специфични правила. Освен 
изискванията за минимален учредителен капитал, разликите между A/S и ApS се отнасят 
преди всичко до състава на управлението. 
 
Три начина за регистриране на компания в Дания 
 



ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ - 

КОПЕНХАГЕН 

 

2/ 
Гамлехаве Алей 7, 2920 Шарлотенлунд, Копенхаген, Кралство Дания 

Gamlehave Alle 7, 2920 Charlottenlund, Copenhagen, Kingdom of Denmark 

- Онлайн регистрация: Нова компания може да бъде учредена и готова да упражнява 
дейността си само за няколко часа, като се използва онлайн електронната система 
за регистрация, предоставена от Датския бизнес орган. 

- Регистрация на гише: Традиционната хартиена регистрация на компанията 
обикновено отнема две до три седмици. 

- Придобиване на постоянна компания: Фирма, която е на пазара и която вече е 
основана и регистрирана, но няма предишни дейности или операции. Такива 
компании могат да бъдат придобити и работещи в рамките на един ден. 

 
Тъй като регистрацията на компания онлайн е бърза и много рентабилна, това е най-често 
използваната процедура в Дания. 
 
Откриването на датска компания е чудесна платформа за експанзия не само в Дания, но 
и в останалите скандинавски държави. Дания предлага уникално данъчно правило, 
според което чуждестранните клонове на датска компания обикновено не подлежат на 
плащане на данък в Дания. В резултат на това една датска компания е идеална платформа 
за скандинавска и европейска експанзия, от която да създадете клонове в други страни. 
 
Освен това учредяването на компания в Дания е по-лесно, по-бързо и по-изгодно от 
създаването на клон. Отнема само няколко часа, за да регистрирате компания, готова за 
бизнес, докато регистрирането на клон обикновено отнема няколко седмици и е по-скъпо. 
 
В допълнение, бизнесът с услуги в Дания може да се извършва чрез дистрибуторски 
център, център за споделени услуги или регионална централа. Най-често услугите се 
извършват чрез датска компания (A/S или ApS), но могат да се извършват и чрез клон или 
представителство. 
 

2. Участие на изложение на територията на Дания 
 
С оглед предоставяне на възможността за избор на най-подходящите за компаниите  в 
сферата на дигиталния и печатен дизайн изложения, прилагаме списък с линкове на 
специализираните събития в Дания в областта на дигиталния и печатен дизайн, както 
следва: 
 

- https://www.3daysofdesign.dk 
- https://10times.com/designer-forum 
- https://10times.com/eurosta 

 
3. Откриване на съвместен офис с датска компания в България/Аутсорсинг 
на съществуващи проекти, възложени на датски компании, които да бъдат 
изпълнени в България 
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Лист на компаниите в Дания, с които да бъде установен контакт, както и кратка 
информация за всяка от тях: 
 

- Stoked е студио за дигитални продукти със седалище в Орхус, Дания. Основан през 
2017 г., техният екип от 17 специалисти обслужва малки и средни предприятия в 
различни индустрии. Техният обхват от услуги включва, но не се ограничава до 
UX/UI дизайн, уеб разработка и персонализиран софтуер. Те са особено опитни в 
езиците на JavaScript. - https://thisisstoked.com 

- Ruby Studio е агенция за уеб дизайн, основана през 2013 г. и базирана в 
Копенхаген, Дания. С повече от двама служители, те предлагат уеб дизайн, уеб 
разработка и UX/UI дизайн услуги за клиенти в индустрии като изкуства, 
електронна търговия и нестопански организации. - https://rubystudio.dk 

- Базирана в Копенхаген, Дания, с допълнителни офиси в Германия, Right People 
Group е основана през 2007 г. и разполага с екип от близо 30 души. Те предоставят 
уеб, мобилни и персонализирани софтуерни разработки, UX/UI дизайн, 
консултации за големи данни и тестване на молби услуги. Екипът работи с малки и 
средни предприятия в различни индустрии. - https://rightpeoplegroup.com 

- LoadstarSoft е фирма за разработка на софтуер. Малкият екип, базиран в Сьоборг, 
Дания, предлага персонализирана разработка на софтуер, уеб разработка, ux/ui 
дизайн и уеб дизайн. Компанията стартира през 2020 г. - https://loadstarsoft.com 

- Abel, малка компания за брандиране, е със седалище във Фредериксберг, Дания. 
Те осигуряват брандиране, уеб дизайн, ux/ui дизайн, видео продукция и други и са 
създадени през 2015 г. – www.helloabel.com 

- AWork Webbureau е уеб агенция със седалище във Фредериксберг, Дания. От 2012 
г. техният малък екип от 6 души е специализиран в реклама, маркетинг на 
съдържание, PPC и др. – www.awork.dk 
Slize Digital е малка фирма за разработки в областта  на електронната търговия. В 
Скандерборг, Дания и Киев, Украйна, компанията е основана през 2019 г. Техният 
екип осигурява разработки в областта на електронна търговия, уеб разработки, 
дигитална стратегия, ux/ui дизайн и др. – www.slize.io 

- CODUX е базирана в Копенхаген, Дания UX агенция и фирма за разработка на 
мобилни приложения. Малкият екип е специализиран в ux/ui дизайн и разработка 
на мобилни приложения и стартира през 2015 г. – www.codux.dk 

- Агенцията за потребителски опит DNA Design (Дания) стартира през 2007 г. 
Агенцията се фокусира върху ux/ui дизайн, графичен дизайн и брандиране и има 
малък екип. - https://dna-design.dk 

- Базирана в Копенхаген, Дания, In2media е компания за потребителски опит. Те 
предлагат ux/ui дизайн, дигитална стратегия, оптимизация за търсачки, уеб дизайн 
и други и са основани през 1994 г. – www.in2media.com 

- Hello Monday е малка дигитална стратегическа компания, базирана в Копенхаген, 
Дания. Те предоставят дигитална стратегия, брандиране, ux/ui дизайн и уеб дизайн 
и са създадени през 2006 г. – www.hellomonday.com 
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- Stupid Studio е агенция за потребителски опит. Създадена през 2006 г., фирмата е 
базирана в Копенхаген, Дания. Малкият екип предлага ux/ui дизайн, брандиране, 
дигитална стратегия, графичен дизайн и др. - https://stupid-studio.com 

- Rise Digital е UX компания. Създаден през 2012 г., екипът предоставя ux/ui дизайн, 
брандиране, дигитална стратегия и уеб разработка. Тяхната малка компания е 
базирана в Копенхаген, Дания. - http://risedigital.dk 

- Frankly A/S, агенция за потребителски опит, е със седалище в Копенхаген, Дания; 
Вилнюс, Литва и Ричмънд, Обединеното кралство. Малката компания е основана 
през 2006 г. Екипът им предлага ux/ui дизайн, маркетинг на съдържанието, 
маркетинг в социалните мрежи, уеб дизайн и др. – www.frankly.dk 

- Zyberchief е компания за разработка на уеб и приложения, основана през 2010 г. 
в Орхус, Дания. Zyberchief разполага с екип от около дузина служители, които 
предоставят разработка на електронна търговия, уеб разработка, разработка на 
мобилни приложения и услуги за дизайн на UX/UI предимно на малкия бизнес. – 
www.zyberchief.com 

- YOKE е компания за разработка на софтуер. Малкият екип е базиран в Копенхаген, 
Дания. Техните услуги включват разработка на софтуер по поръчка, ux/ui дизайн, 
графичен дизайн, продуктов дизайн и др. – www.yoke.dk 

- Granyon е малка агенция за уеб дизайн, стартирана през 2016 г. Екипът им 
предлага уеб дизайн, ux/ui дизайн, брандинг, графичен дизайн и др. Фирмата се 
намира във Фредериксберг, Дания – www.granyon.com 

- Cromian, малка фирма за разработка на мобилни приложения, е в Копенхаген, 
Дания. Те осигуряват разработка на мобилни приложения, ux/ui дизайн, 
консултиране по ИТ стратегия, проучване на пазара и други и са създадени през 
2013 г. - https://cromian.com 

- Създадена през 2012 г., Lean Technologies е компания за разработка на софтуер. 
Те са със седалище в Копенхаген, Дания и имат малък екип. Фирмата предоставя 
персонализирана разработка на софтуер, ux/ui дизайн, дигитална стратегия, 
маркетингова стратегия и др. – www.leantech.pro 

- Rassvet е компания за разработка на софтуер по поръчка. Основан през 2009 г., 
екипът предлага персонализирана разработка на софтуер, ux/ui дизайн, 
разработка на мобилни приложения, уеб разработка и др. Тяхната малка фирма е 
базирана в Копенхаген, Дания. - https://rassvet.co 

- Компанията за уеб разработка Pintle е базирана в Копенхаген, Дания. Малкият екип 
се фокусира върху уеб разработка, ux/ui дизайн, консултиране по ИТ стратегия и 
уеб дизайн. Агенцията е създадена през 2018 г. - https://www.pintle.dk 

- Make® е компания за брандиране. Малкият екип, базиран в Копенхаген, Дания, 
предлага брандиране, дигитална стратегия, уеб дизайн, ux/ui дизайн и други. 
Фирмата е основана през 2007 г. – www.make.dk 

- Стартирана през 2020 г., Createrz Web Agency е компания за уеб дизайн. Те са със 
седалище в Олборг, Дания и имат малък екип. Компанията предоставя уеб дизайн, 
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ux/ui дизайн, оптимизация за търсачки, маркетинг на събития &amp; планиране и 
др. – www.createrz.dk 

- Re-public е малка компания за графичен дизайн, базирана в Копенхаген, Дания. Те 
се фокусират върху графичен дизайн, лого, уеб дизайн, ux/ui дизайн и други и са 
основани през 1999 г. – www.re-public.com 

- The Foundry е фирма за разработка на уебсайтове, създадена през 2016 г. Техният 
малък екип е със седалище в Минск, Беларус и Копенхаген, Дания. Техните услуги 
включват уеб разработка, персонализирана разработка на софтуер, разработка на 
мобилни приложения, ux/ui дизайн и др. – www.thefoundry.io 

- Със седалище в Копенхаген, Дания, Enzobit е блокчейн компания. Малкият екип 
осигурява блокчейн, уеб дизайн, ux/ui дизайн, уеб разработка и др. Компанията е 
основана през 2020 г. – www.enzobit.com 

 
4. Установяване на сътрудничество с университети за и звена за НИРД, чрез 
което да се участва в международни програми 

 
- Copenhagen School of Design and Technology (KEA) 
Копенхагенското училище по дизайн и технологии е академия за висше 
образование, която предлага над 30 различни образователни програми на 
бакалавърска и професионална степен. Отличават се с широка гама от програми 
на английски език в областта на дизайна, комуникацията, строителството и 
технологиите. 

 
5. Създаване на дизайн за продукти, които решават актуални теми и 
проблеми на датските компании, свързани с предотвратяването и 
управлението на отпадъците в Дания, съгласно възприетите от 
правителството действия по прилагане на кръгова икономика. 

 
Повишената производителност на ресурсите и предотвратяването на отпадъци могат, 

наред с други неща, да бъдат подкрепени чрез насърчаване на моделите на кръгово 
производство, бизнес и потребление. Следователно мерките, които намаляват 
количеството отпадъци и подобряват използването на природните ресурси, могат да имат 
различен дизайн и да се провеждат на различни етапи от веригата на стойността. 
Един такъв способ например е внедряването на кръгов дизайн, чийто фокусът е върху 
максимизиране на стойността на материалите, продуктите и услугите. Той включва 
проекти, които могат да увеличат живота на продукта, да намалят потреблението на 
материали или да направят продуктите по-лесни за ремонт, надграждане, разглобяване, 
рециклиране и повторна употреба. Регулирането на продуктите днес се осъществява 
предимно в ЕС чрез Директивата за екодизайна, както и доброволни усилия под формата 
на продукти с еко маркировка. 
  



ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ДАНИЯ 
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ - 

КОПЕНХАГЕН 

 

6/ 
Гамлехаве Алей 7, 2920 Шарлотенлунд, Копенхаген, Кралство Дания 

Gamlehave Alle 7, 2920 Charlottenlund, Copenhagen, Kingdom of Denmark 

Когато материалите трябва да се използват няколко пъти, има нужда от познания за 
съдържанието на химикали в продуктите. Проблемната химия може да ограничи 
възможностите за дейности по предотвратяване на отпадъците и да намали качеството на 
рециклираните материали. Например, необходимо е да се създаде преглед на това кои 
проблемни вещества могат да се появят в рециклираните строителни материали, така че 
да се избягват рециклиращите вещества, които са вредни за околната среда и здравето, 
като PCB или азбест. За да се повиши опазването на околната среда и здравето и да се 
запази стойността на материалите за възможно най- дълго време, нежеланите вещества 
могат да се заменят и да се увеличи проследимостта на материалите и съдържанието им 
на химични вещества. 
Способността на датските компании да използват по-ефективно природните ресурси е 
важен конкурентен параметър и важен параметър за предотвратяване на отпадъците. 
Това отчасти се дължи на увеличаването на населението, нарастващото благосъстояние и 
нарастващата средна класа, увеличават потреблението и по този начин производството 
на стоки. Очаква се нарастващото търсене на материали да доведе до покачване на 
цените на природните ресурси и да увеличи значението на фокуса на компаниите върху 
кръговата икономика. Ключов елемент за намаляване на потреблението на нови 
материали е чрез ефективното използване на природните ресурси в датските компании. 
Повишена производителност на ресурсите може да се постигне чрез напр. гарантиране на 
по-ефективно използване на материалите в производството, избягване на ненужната 
консумация, намаляване на отпадъците, рециклиране на материали или чрез кръгови 
бизнес модели. 
Чрез промяна на моделите на потребление и потребление компаниите, гражданите и 
публичният сектор също могат да подкрепят и привличат пазара към по-кръгови и 
устойчиви решения. Като изисква и поставя изисквания към зелени продукти и услуги, 
това прави по-привлекателно за дизайнерите и производителите да предлагат зелени 
продукти и услуги, а пазарът се очаква да увеличи предлагането на по-устойчиви 
продукти и услуги. Зелените обществени поръчки могат да се дефинират като доставка 
на стоки и услуги, които намаляват въздействието върху околната среда и климата чрез 
веригата на стойността, включително производство, снабдяване, използване и 
управление на отпадъците. Чрез закупуване в съответствие с общите икономически 
принципи, фокусът се разширява от разглеждането само на цената на придобиване („най-
ниската оферта“) само за покупката, за да се отнася и до сумата от цената на придобиване 
за продукт и разходите за използване на продукта. Включително по-специално 
консумация на енергия, консумация на вода, обслужване и поддръжка на продукта и 
изхвърляне на продукта, което може да бъде печалба, ако продуктът бъде препродаден. 
Друг акцент могат да бъдат кръговите бизнес модели, които са различен подход към 
начина, по който произвеждаме и консумираме стоки и услуги. Бизнес моделите могат да 
помогнат за прехода към по-ефективна на ресурсите и кръгова икономика, като по този 
начин намаляват натиска върху околната среда, който е резултат от културата на 
„използване и изхвърляне“. Кръговите бизнес модели като отдаване под наем, продукт 
като услуга и икономика на споделяне използват едни и същи материали и продукти 
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отново и отново, най-често с по-малък отпечатък върху околната среда и климата в 
сравнение с традиционните бизнес модели. Моделите продукт като услуга са 
алтернативен подход за продажба на продукти и услуги. Вместо да се продава физически 
продукт, услугата, която продуктът предоставя, се продава. Например някои компании 
продават свещи вместо лампи и продават пране вместо перални. Концепцията се 
характеризира със създаване на стимули за доставчика, за да гарантира, че системата 
работи възможно най-ефективно. Това осигурява стимули за производителите да 
предлагат продукти с дълъг експлоатационен живот, например чрез издръжлив и модулен 
дизайн, поддръжка и ремонти, за да се избегнат повреди и пропуснати печалби, тъй като 
печалбите се основават на приходите в системата, а не на продажбите на продукти. 
Важни движещи сили във връзка с разпространението на кръгови бизнес модели са 
технологичните иновации, включително платформените технологии и дигитализацията, 
заедно с повишената готовност на потребителите да плащат за „по-екологични“ продукти. 
Въпреки това, все повече потребители имат традиционен модел на потребление и въпреки 
че в някои индустрии се появяват нови бизнес модели, все още се предпочита статута на 
собственост, а не на лизинг. Разпространението на новите бизнес модели изисква промяна 
в поведението на потребителите, при което отношението на потребителите към 
собствеността върху продуктите се променя и производствената индустрия до известна 
степен се променя към доставчиците на услуги 
Анализите на това какво публичните и частните компании за данни могат да използват и 
изискват, за да подкрепят развитието на кръговия бизнес, сочат към нарастващата 
тенденция сред компаниите да използват големия потенциал на управляваната от данни 
кръгова икономика и редица бариери, при които публичният сектор може да помогне на 
компаниите в тяхната работа, за да се възползват от новите възможности. Кръговите 
бизнес модели могат да бъдат рационализирани и мащабирани чрез събиране и споделяне 
на данни за дизайна на продукта, състава на материала и производителността вътрешно 
в рамките на компанията и в цялата верига на стойността, от която компанията е част. 
Има нарастващи очаквания от компании, инвеститори и власти, че компаниите могат да 
споделят тези данни и по този начин да документират своите кръгови продукти и решения. 
Споделянето на данни обаче може да включва критични за бизнеса съображения, което 
ще изисква разработването на нови инструменти и инфраструктури за споделяне на 
данни. 
Кръговата реорганизация може да доведе до по-практично вътрешно преструктуриране в 
отделите на компанията. Например, отделът за продажби на компанията трябва да бъде 
преструктуриран, за да предаде лизингови модели на своите клиенти. Често се налага 
вътрешна преквалификация, за да се променят основните задачи на група служители. 
Компаниите също се сблъскват с предизвикателства като пълните екологични разходи за 
производствени и потребителски дейности, които не се отразяват в пазарните цени или 
предизвикателства при сътрудничеството в рамките на и между секторните вериги на 
стойност, както и трудности в съществуващото законодателство. Потенциалът на 
кръговите бизнес модели може да бъде труден за постигане, особено за МСП, които нямат 
достатъчно знания, начален капитал и капацитет за адаптиране. 
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Датският орган за защита на конкуренцията и потребителите публикува ръководство за 
икономика на споделяне на forbrug.dk, което има за цел да създаде безопасни и надеждни 
потребители и доставчици. Други мерки, предприети за насърчаване на икономиката на 
споделяне, включват данъчни облекчения за частен наем на автомобил от 5000 датски 
крони, а също така и облекчения за наемане на респ. вили и целогодишни домове. 
 
По важни инициативи във връзка с намаляването на отпадъците и по-доброто използване 
на природните ресурси: 
 
- Създаване на един публичен портал за компании с кръгови бизнес модели 
С цел подкрепа на компании с кръгови бизнес идеи, „Един вход в публичния сектор за 
кръгови бизнес модели“ е създадена през 2018 г. като междуведомствена инициатива към 
Министерството на бизнес въпросите, където компаниите получават насоки относно 
правилата и законодателството, наред с други неща. за техния кръгов бизнес модел. Така 
има място за компаниите, които искат бързо изясняване дали в рамките на действащата 
регулация може да се използва нова технология, бизнес модел или производствен метод. 
 
- Разработване решение за цифрово отчитане за платформи за икономика на цифрово 
споделяне  
Данъчните органи разработват „интерфейс за програмиране на приложения“ (API), който 
цифровите платформи за икономика на споделяне в областта на автомобили, лодки и 
жилища могат да интегрират в своите системи, за да отчитат лесно и правилно приходите 
от дейности по икономика на споделяне. 
 
- Подкрепа за устойчиви опаковки в електронната търговия съгласно предстоящото 
изискване за разширена отговорност на производителя за опаковките 
Правителството ще подкрепи устойчивото опаковане в електронната търговия, като 
проведе глобална проверка за иновации, за да търси иновативни опаковъчни и 
логистични решения в електронната търговия от други страни с голяма и нарастваща 
електронна търговия. Извършва се и картографиране на потоците от опаковки в 
електронната търговия в Дания, включително количествата, очакваното развитие и 
икономически и екологични оценки на различни видове материали и потенциала на 
възможните алтернативи. С активни усилия за намиране на решения, които отговарят на 
предстоящото изискване за разширена отговорност на производителя за опаковките, 
Дания може да създаде нови бизнес възможности, да намали отпадъците от опаковки и да 
приложи разширена отговорност на производителя за опаковките, която гарантира равно 
разделение на отговорностите и конкурентна ситуация между Дания и чуждестранни 
производители по отношение на опаковките. 
 

- Фиксирани капаци на контейнери за напитки 
От 3 юли 2024 г. производителите на пластмасови контейнери за напитки (отнася се и за 
двете пластмасови бутилки, но включва и опаковките за мляко) трябва от 3 юли 2024 г. 
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да гарантират, че капаците не могат да бъдат отделени от контейнера от потребителя. 
Това е, за да се гарантира, че капаците няма да се окажат случайни отпадъци в природата, 
а да се изхвърлят заедно със самия контейнер в системата за отпадъци или в системата 
за депониране. 
 
Службата по търговско-икономическите въпроси в гр. Копенхаген идентифицира редица 
възможности за български компании да участват активно в преструктурирането на 
икономиката на Дания към кръгов модел и устойчиво предотвратяване и управление на 
отпадъците чрез създаване на кръгов дизайн на продукти и опаковки, които се 
произвеждат и внасят в страната.  
При интерес и наличие на готови проекти в тази област, препоръчваме създаването на 
контакт с Конфедерацията на датския бизнес / Dansk Industry- DI/ - 
https://www.danskindustri.dk  
Данск индустри е най-голямата бизнес и работодателска организация в Дания, чиито 
членове наброяват повече от 18 000 големи компании, малки и средни предприятия 
/около 70% от всички компании в Дания/, като в портфолиото й влиза да информира и 
консултира членуващите в нея компании, да анализира развитието на пазара в Дания и в 
чужбина, да проучва условията за инвестиции на място /имат представителства в 
определени региони и държави/, да подпомага правителството в разработването на 
дългосрочни проекти за реализиране на стратегическите приоритети и запазването на 
благосъстоянието на датското общество. Данск индустри е част от Business Europe, където 
членуват повече от 20 милиона компании от всички европейски държави и някои други 
държави извън Европа. 
 

Забележка: Анализите, изводите и препоръките са изготвени от Службата по търговско-икономическите 
въпроси в гр. Копенхаген, в рамките на функционалната компетентност на ръководителят и служителите, като 
нямат за цел да служат за вземане на конкретни решения от страна на ползвателите, а единствено да 
предоставят професионална независима гледна точка с цел възможност за вземане на информиран избор за 
изготвяне на собствена маркетингова, ценова и цялостна търговска политика от страна на всяка заинтересована 
компания. 
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