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ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈßÒ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ËÈÄÅÐ

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀÒÀ ÊÎÌÈÑÈß подписа с ЛАКОРДА 
АД лицензно споразумение, по силата на което Правото на 
Европейския съюз на английски и български език се пред-
лага в България в електронен вариант.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÊÈßÒ ÑÚÂÅÒ на Република България 
работи с правно-информационните продукти на ЛАКОРДА 
по силата на сключен договор. 

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀÒÀ - Министерство на външните ра-
боти, Министерство на околната среда и водите, Министер-
ство на здравеопазването, Министерство на образованието 
и науката и редица други министерства и общини работят с 
продуктите на ЛАКОРДА.

ÍÇÎÊ È ÂÑÈ×ÊÈÒÅ 28 ÐÇÎÊ внедриха правните 
и бизнес информационни продукти на ЛАКОРДА АД.

ÂÑÈ×ÊÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÈ в Република България се 
обслужват от ЛАКОРДА АД.

ÏÎÂÅ×Å ÎÒ 15 000 ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ 
в администрацията и дружества от корпоративния сектор 
– български и чуждестранни фирми, банките, застрахова-
телните дружества, холдингови компании, съдилища, адво-
катски кантори, държавни институции, консултантите и най-
добрите правни, счетоводни, маркетинг, финансови и бизнес 
професионалисти работят с продуктите на ЛАКОРДА АД.

ÑÒÀÍÅÒÅ È ÂÈÅ ÍÀØ ÏÀÐÒÍÜÎÐ!
ÍÀÄ 5 000 000 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ правна, експертна и 
бизнес информация, функционалност и бързина на работа в ин-
формационните продукти от най-висок клас на ЛАКОРДА АД.

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀ ÑÈÃÓÐÍÀ ÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈß 
най-бързо в ЛАКОРДА се отразяват официалните сканира-
ни документи, промените и новите регистрации на фирми 
в новия Търговски регистър, всеки ден получавате данните 
от „Официален вестник на Европейския съюз” и „Държавен 
вестник” в деня на обнародване.

ÒÂÎÅÒÎ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ ÏÐÅÂÚÇÕÎÄÑÒÂÎ
Â ËÀÊÎÐÄÀ íàìèðàì ïîâå÷å 
èíôîðìàöèÿ è âúçìîæíîñòè!



ÁÈÇÍÅÑ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÈ ÌÎÄÓËÈ

ÅÂÎËÞÖÈßÒÀ ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ!

ÐÅØÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÈÑÒÀ
Европейският информационен лидер ЛАКОРДА се наложи на 
българския пазар с най-добрия продукт, съобразен с Вашите 
нарастващи информационни потребности. Постоянните инвес-
тиции в развитието на продуктите и професионалният екип 
на компанията с над 15 години опит в правните, експертни и 
бизнес информационни системи затвърждават водещата пози-
ция на ЛАКОРДА на пазара. Изпълнителен директор и един от 
основателите на ЛАКОРДА АД е Горан Горанов, създател и на 
продуктите от миналото Норма (1993-96) и Апис (1996-2005). 
ЛАКОРДА прилага най-съвременните информационни стан-
дарти и е сертифицирана по ISO 9001. Текстът и графично-
то изображение на логото са запазени търговски марки на 
ЛАКОРДА АД.

ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÚÐ 
ВСИЧКО ЗА ФИРМИТЕ И ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.  
Получавате данни за милиони фирми, като ежедневно се до-
бавят хиляди нови вписвания на дружества в Търговския ре-
гистър - актуална информация за всички търговски дружества, 
държавни ведомства, фирми с чуждестранно участие: актуално 
състояние, съдружници, управляващи, брой служители, размер 
на капитала, адреси, предмет на дейност, ДДС регистрация и 
длъжници към НАП. Системата интегрира данните от Търгов-
ския регистър, БУЛСТАТ, ДВ, НОИ, НАП и множество други из-
точници и включва бърза динамична справка за участия във 
фирми, свързани лица, директни и индиректни връзки. Ориен-
тирате се мигновено с ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИЯ изглед и КАРТО-
ВО филтриране на бизнес информацията. Намирате необходи-
мата Ви информация чрез свободно комбиниране на критерии 
за търсене - по име, управляващи, съдружници, част от име, 
ЕГН, ЕИК, предмет на дейност, адрес, чуждестранно участие, 
брой служители, дата на вписване, регистрация по ДДС, вид 
на субекта и множество други характеристики на фирмите.

ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÚÐ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÈ 
Цялата информация за фирмите и държавния сектор и на ан-
глийски език с възможности за търсене и категоризиране на 
данните. Преведени са категориите за търсене и филтриране, 
наименованието на фирмите, предмет на дейност, контактна 
информация, осигурени лица, данъчна регистрация, адрес, ка-
питал и други характеристики.

ÁÈÇÍÅÑ ÑÊÀÍ 
Най-новият продукт на ЛАКОРДА АД без аналог на пазара Ви 
осигурява пряк достъп до милиони сканирани официални 
документи на фирмите, вписани в новия Търговски регистър. 
Само с едно кликване на мишката ползвате всички документи 
на дружествата, представени в оригинал: Дружествени дого-
вори/устави, Годишните Финансови Отчети, Заявления 
за вписване, Декларации, Протоколи от събрания и др. 
Позволява задълбочено изследване на фирми, свързани лица, 
зависимости и други „скрити под повърхността” данни.

ÌÀÐÊÅÒ ËÈÄÅÐ 
Генерирате маркетингови разрези и бази данни с едно 
кликване на мишката за произволен брой фирми в извад-
ката, без необходимост от copy/paste за всеки запис поот-
делно. Подборът на количествени и качествени критерии 
за експорт включва брой служители, регистрация по ДДС, 
капитал, отрасъл, вид на субекта, графична картова геопро-
странствена визуализация на информацията, дати на регис-
трация/пререгистрация и много други. Получавате в Excel 
детайлна информация за фирмите, администрацията и са-
моосигуряващите се лица за цели разрези от индустрията и 
автоматично допълвате Вашите бази данни. Информацията е 
в отделни колони – наименование, ЕИК, контакти, управля-
ващи, съдружници, брой служители, капитал и други харак-
теристики на експортираните фирми. Следи автоматично за 
избрани вписвания – напр. ликвидация и несъстоятелност и 
за обяви в „Държавен вестник”. Интегриране с корпора-
тивната Ви информационна среда на програмно ниво и 
достъп за автоматично търсене, следене, справки и динамич-
но получаване на данни в XML формат за фирми, участия, 
свързани лица и вписани официални документи. Ежедневно 
уведомяване за промени в регистрацията на хиляди дру-
жества и свързани с тях лица и фирми – напр. проверка за 
клиентите от кредитния портфейл на банка, без потребител-
ска намеса. Търсите по Ваши списъци от имена на лица 
и фирми, идентификационни номера ЕГН/ЕИК и спестявате 
време при многократно изпълнение на едни и същи търсе-
ния за служители, доставчици, клиенти и конкуренти. 
Автоматично обновяване на извадки по предварително де-
финирани маркетингови категории и филтри.



ÏÐÀÂÍÈ È ÅÊÑÏÅÐÒÍÈ ÌÎÄÓËÈ

ÂÈÍÀÃÈ ÄÂÅ ÑÒÚÏÊÈ ÏÎ-ÍÀÏÐÅÄ Ñ ÓÍÈÊÀËÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ!

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÑÚÞÇ
Пълните текстове на над 200 000 документа на български и 
английски език. Най-пълната база на действащото законода-
телство и практика в ЕС – договори, регламенти, директиви, 
решения на Комисията, решения на Съда и други актове с хи-
пертекстови връзки между тях. Категории по EUROVOC. Консо-
лидирани версии (нанесени изменения в текста на документите) 
на актовете от Правото на ЕС на български и английски език. 
Препратки на ниво член в документите. Връзки между европей-
ските актове и съответстващите им промени в българското пра-
во. Речник на правните термини на всички европейски езици в 
ЕС и юридически описания на институционалната структура и 
законодателния процес в ЕС. Търси едновременно по правни 
термини на български език и по превода им на английски език. 
Подробна библиографска справка за актовете от Правото на ЕС. 
Връзки на актовете от Правото на ЕС с процедурите по прилага-
нето им от българските граждани и фирми.

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÏÐÀÂÎ
Цялата действаща и отменена нормативна база в България – 
кодекси, закони, правилници, наредби, заповеди, инструкции, 
законопроекти. Уникална класификация по правни отрасли и 
институти. „Актуални европейски връзки” с всеки брой на ДВ 
към и от Правото на ЕС, относно прилагането му в българските 
актове. Чрез „Изменителен изглед” виждате с един поглед про-
мените в нормативната база. Прецизно позициониране в норма-
тивните актове на най-детайлно юридическо ниво – до конкрет-
на алинея, точка, буква. Електронен „Държавен вестник” в PDF 
формат с абсолютно всичко от хартиеното издание - разположе-
ние на актовете, графика, текст + търсене и отпечатване.

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÏÐÎÖÅÄÓÐÈ
Oписания на правилата на Европейското право, които се при-
лагат пряко за български фирми и граждани в сфери като 
регистрация на европейска търговска марка и дизайн, опера-
ции с финансови инструменти, регулация на инвестиционни 
посредници, създаване и правна регламентация на европей-
ско дружество, прекратяване, ликвидация и несъстоятелност, 
сливане на дружества в рамките на Общността, изисквания 
към конкуренцията в ЕС, отчитане на сделки, акциз и ДДС 
според вътреобщностния режим на ЕС, контрол върху концен-
трации между предприятия, европейските фондове – отчет-
ност и оценка на ефективността, разследвания на Европей-
ската служба за борба с измамите, трансгранични плащания 
в евро и много други.

ÏÐÎÖÅÄÓÐÈ È ÔÎÐÌÓËßÐÈ
Административни стъпки и необходимите формуляри, с въз-
можност за попълване, съхранение и отпечатване, при взаимо-
действие на фирмите и гражданите с институциите в области 
като обществени поръчки, търговска регистрация и вписвания, 
търговски марки и патенти, приходна администрация, устрой-
ство на територията, осигуряване и други. Актуални формуляри 
с всеки брой на ДВ. Договори и образци на документи с въз-
можност за директно и пълноценно редактиране в продукта. 
Хиляди формуляри за попълване в индустриалния стандарт за 
електронни документи PDF.

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ
Практиката и доктрините, въведени от световно признати 
юрисдикции като Съда на Европейските общности в Люксем-
бург, Комитета по правата на човека на ООН, Европейския съд 
по правата на човека в Страсбург и други авторитетни инсти-
туции  с международно влияние. Статии, анализи и коментари 
на експерти, професионално ангажирани с работата на съот-
ветните институции. Знакови решения със световно значе-
ние на водещи съдилища, от най-авторитетните национални 
правни системи, установили прецеденти в правоприлагането. 

ÑÚÄÅÁÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ
Богата база от решения, определения и тълкувания по казуси 
в съдебния процес на ВКС, ВАС, КЗК, апелативни, окръжни и 
районни съдилища с прецизен достъп за всеки на ниво член, 
алинея, точка и буква. Филтриране на съдебни решения по кон-
кретна правна норма (алинея, точка, буква) с едно кликване 
на мишката и намиране на  практика по свързани разпоредби. 
Автоматично известява за нова практика по даден казус.

ACTS IN ENGLISH
Най-важните български нормативни актове, преведени на ан-
глийски език в ЛАКОРДА и актуализация на преводите. Модулът 
е интегриран с българското законодателство и правото на ЕС. 
Значителен брой англоезични текстове на най-важните между-
народни договори, по които Република България е страна.

ÊÀÏÈÒÀË 
ТЪЛКУВАНИЯ ПО ДАНЪЧНИ И ОСИГУРИТЕЛНИ КАЗУСИ. 
Международни стандарти за финансови отчети. Национални 
счетоводни стандарти. Одити. Лихвени и други най-често полз-
вани финансови калкулатори с автоматични изчисления. Пре-
ки и косвени данъци, данъчен процес. Счетоводни отчитания. 
Осигуряване и трудови правоотношения. Богата база от фор-
муляри за счетоводството и данъчния процес и декларации за 
попълване. Статии, финансови анализи и коментари, годишни 
финансови отчети. Справочна информация. Валутни курсове и 
конвертор. Libor, Euribor и ОЛП.



ÖÅÍÎÂÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïîðú÷àéòå ÷ðåç www.lakorda.com ñ 15% îòñòúïêà!

Ежедневна, бърза и сигурна актуализация на хиляди 
документи - Вписвания, OJ, ДВ, практика и формуляри.

Лесна за работа обединена система с над 5 000 000 
документа правна, експертна и бизнес информация.

Електронен „Държавен вестник” с абсолютно всичко от 
хартиеното издание - разположение, графика и текст.

Консолидираните версии с нанесени изменения в текста 
на актовете от Правото на ЕС на български и английски език.

Тълкувания по данъчни и осигурителни казуси, статии, 
финансови анализи и коментари, ГФО, най-новите декларации.

Европейски процедури за българските фирми и лица.
Препратки на ниво член в актовете от Правото на ЕС.
“Изменителен изглед” на нормативните актове - с един 

поглед виждате промените в „Държавен вестник”.
Прецизно позициониране в нормативните актове на най-

детайлно юридическо ниво – до алинея, точка, буква.
Всичко за търговската регистрация, вписванията и 

СКАНИРАНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ.
Примерни договори и документи с пълноценно реда-

ктиране в продукта.
Само 2-3 кликвания на мишката са Ви достатъчни за 

да намерите и категоризирате необходимата Ви информация.

Опитът на наши клиенти показва: спестявате около 30 
минути на ден от работното време на всеки Ваш служител.

Речник на правните термини на всички европейски ези-
ци и юридически описания на Правото на ЕС.

Директно филтрирате съдебни решения по алинея, 
точка, буква и практика по свързани разпоредби.

Актуални европейски връзки между промените във все-
ки брой на ДВ и приложимото Право на ЕС.

Търсите по правни термини с автоматичен превод на 
български и английски език.

Формуляри за попълване в индустриалния формат PDF.
Цялата фирмена информация и на английски език.
Релевантно търсене на информацията – най-близките 

по смисъл документи до това, което търсите, са най-отгоре.
ГЕОПРОСТРАНСТВЕН изглед и КАРТОВО филтриране 

на бизнес информацията.
Генерирате собствена маркетингова база данни и екс-

портирате детайлна информация за хиляди фирми.
Интегриране с Ваш софтуер за автоматично търсене, 

следене и получаване на фирмените данни и промени.
ЛАКОРДА АД се отнася с внимание към Вашите 

предложения.

ÑÀÌÎ Â ËÀÊÎÐÄÀ - 24 ÓÍÈÊÀËÍÈ ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÀ!
ÊÀÊÂÎ ÏÎËÓ×ÀÂÀÒÅ ÏÎÂÅ×Å Ñ ËÀÊÎÐÄÀ?

ÌÎÄÓËÈ Â ËÀÊÎÐÄÀ ÏÀÊÅÒ ÎÒ ÒÐÈ
È ÏÎÂÅ×Å
ÌÎÄÓËÀ

ÏÀÊÅÒ ÄÎ ÄÂÀ
ÌÎÄÓËÀ

ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÅÑ 335      ñ ÄÄÑ:  402 435      ñ ÄÄÑ:  522

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÏÐÀÂÎ 295      ñ ÄÄÑ:  354 395      ñ ÄÄÑ:  474

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÏÐÎÖÅÄÓÐÈ 315      ñ ÄÄÑ:  378 415      ñ ÄÄÑ:  498

ÏÐÎÖÅÄÓÐÈ È ÔÎÐÌÓËßÐÈ 335      ñ ÄÄÑ:  402 435      ñ ÄÄÑ:  522

ÑÚÄÅÁÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ 295      ñ ÄÄÑ:  354 395      ñ ÄÄÑ:  474

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ 315      ñ ÄÄÑ:  378 415      ñ ÄÄÑ:  498

ÊÀÏÈÒÀË 335      ñ ÄÄÑ:  402 435      ñ ÄÄÑ:  522

ACTS IN ENGLISH 895      ñ ÄÄÑ:  1074 995     ñ ÄÄÑ:  1194

ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÚÐ 795      ñ ÄÄÑ:  954 895     ñ ÄÄÑ:  1074

ÁÈÇÍÅÑ ÐÅÃÈÑÒÚÐ ÍÀ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÈ 675      ñ ÄÄÑ:  810 775*    ñ ÄÄÑ:  930

ÌÀÐÊÅÒ ËÈÄÅÐ 715      ñ ÄÄÑ:  858 815*     ñ ÄÄÑ:  978

ÁÈÇÍÅÑ ÑÊÀÍ 695      ñ ÄÄÑ:  834 795*     ñ ÄÄÑ:  954

ÑÂÚÐÆÅÒÅ ÑÅ Ñ ÍÀÑ ÇÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÍÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß!

Цените са в лева за Windows, USB и WEB версии за абонамент 1 година.
Цената на следващ лиценз в локална мрежа е само 10% от цената на пакета.
Следваща инсталация на ноутбук е само 25% от цената на пакета.
Следваща парола в WEB е само 25% от цената на пакета.
* Тези модули са достъпни само в допълнение към „Бизнес регистър”.
ЛАКОРДА АД осигурява инсталация на продуктите и обучение за работа с тях.

WINDOWS ВЕРСИЯ за преносимите Ви компютри, за настол-
ните Ви компютри и за корпоративната Ви мрежа, с автома-

тична интернет актуализация, без да се прекъсва работния Ви процес.

ПРЕНОСИМА USB ВЕРСИЯ получавате носител с всички модули на 
ЛАКОРДА винаги актуални с Вас без необходимост от инста-
лация. Можете да ползвате цялата информация от всеки пер-

сонален компютър, независимо дали в момента имате интернет. Може 
да предоставите USB носителя на Ваши служители или колеги за вре-
менно ползване.

ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ WEB ВЕРСИЯ с централизиран нео-
граничен достъп от Вашата мрежа или с индивидуални пароли 

за достъп. WEB ЛАКОРДА е бързо, надеждно и работещо без прекъс-
ване web приложение с динамично зареждане на информация и ин-
терактивност чрез удобствата на AJAX технологията. Новите WEB 2.0 
стандарти се поддържат от най-разпространените браузъри Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari и Google Chrome. WEB Лакорда се 
ползва във всеки един момент от хиляди потребители без ограничение 
във времето – няма „timeout на сесии” и без инсталиране на допълни-
телен софтуер за работа с формуляри.


