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Вероятно сте чували за мулти левъл маркетинга (маркетинг на много нива) и как много съвсем обикновени 
хора натрупват богатства от „структурата”, която работи за тях. Винаги може да познаете тези хора – те са 
доста агресивни в продажбата на техния уникален продукт, изговарят стотици думи в минута без да си 
поемат дъх. Тези хора се опитват да ви продадат нещо докато се разминавате по стълбите сутрин, в градския 
транспорт, докато четете книга в парка по време на обедната почивка, на всякакви други места и по всяко 
време. 
 
В началото  
Да се върнем в началото и да разберем откъде е 
тръгнала тази схема в България. Наричаше се 
„писмо на щастието”. Трябваше да го препишеш 10 
пъти на ръка и да го пуснеш в пощенската кутия на 
10 човека. Така ще ти се сбъдне най-съкровеното 
желание. А ако прекъснеш веригата, те чакат 
всички познати и непознати нещастия на земята. 
Може да ви се струва забавно, но когато си дете, 
нещата са доста по-сериозни. След това, някъде 
към средата на 90-те години, се появиха едни 
листчета с написани имена на тях. Пускаш 2 лева 
на първия и влизаш в играта. Хората бяха полудели 
по това. Носеха се легенди за хора от различни 
краища на България, които са си купили 
апартаменти за 2-3 месеца, като са платили в… 
двулевки. Всеки в схемата очакваше към него да 
завалят пликове с пари. Уви, това се случваше на 
малцина. 
 
Финансови пирамиди в България 
По времето, когато супершоу „Невада” беше в своя 
апогей, банките ставаха все по-несигурни, а 
хиперинфлацията чукаше на вратата, се появиха 
дружества /като Лайф чойс/, които предлагаха 
уникален „финансов продукт”. На притежателите 
му бяха обещавани 10% месечна и над 150% 
годишна доходност. По-късно се появиха и 
американски доверителни разписки, наричани още 
„златни сертификати“, лихвата по които беше 217 
процента! Фирмата се рекламираше изключително 
много и печелеше доверието предимно на бедни 
хора и пенсионери. Броят на засегнатите беше 
толкова голям, че срутването на пирамидата се 
превърна в сериозен политически въпрос. Тогава 
никой от вложителите не се замисли каква дейност 
трябва да развива това дружество, за да изплаща 
лихва десетки пъти над основния лихвен процент. 
При тази схема спечелиха само малцина от горните 
нива на структурата. 
 
Схема „Понци” 
Схемата на Понци е кръстена на Карло (Чарлз) 
Понци, чиновник в Бостън, който през 20-те години 
на миналия век обещава високи печалби на 
потенциални инвеститори. Печалбите не идват от 

законни инвестиции, а се изплащат на старите 
инвеститори от парите, които идват от новите 
инвеститори. Така Чарлз Понци създава незаконен 
бизнес модел, посредством който успява да 
открадне милиони. Тази схема дава в 
действителност възвращаемост на инвеститорите 
само докато сред тях непрекъснато се включват 
нови и нови хора. Обикновено схемата на Понци се 
самосрутва, когато свърши притокът на нови 
инвестиции. Описаните дотук схеми представляват 
класически финансови пирамиди. При тях 
внасяш например 10 000 лв. и получаваш право да 
водиш нови участници, като получаваш процент от 
техните вноски и така, докато си избиеш 
първоначалната вноска и започнеш да печелиш. 
Елементарно, нали? Лошото на този тип пирамиди 
е, че в един момент новите хора свършват, няма 
кой да внася нови пари и пирамидата се разпада 
много бързо, т.е. създателите на такъв тип 
структури разчитат на еднократен удар, след което 
изчезват на екзотичен остров със спечелените пари. 
 
Мулти левъл маркетинга в действие 
А какво ще стане, ако към тази схема добавим 
продукт? Така, вместо да искаме от участниците по 
10 000 лв. само срещу едно обещание, може да им 
“продаваме” нещо реално – например крем от 
рядък вид охлюви, които живеят само в ограничена 
местност в джунглите на Амазония. Този крем 
помага против косопад, прави кожата ви по-гладка 
и освен това може да се ползва като афродизиак. 
Срещу вашите пари получавате известно 
количество от този чудодеен лек, което може да 
ползвате за лични цели или да продавате и да 
печелите процент от всяка продажба. Освен това, 
придобивате и правото да включвате нови 
„дистрибутори” (някои предпочитат да ги наричат 
сътрудници или бизнес партньори), които да 
правят същото и вие ще получавате процент и от 
техните продажби. 
Така всичко изглежда много добре – имаме законен 
бизнес, който продава реални продукти ( 
„наистина, продуктите са ни малко скъпи, но 
подобна стока в нормалната търговска мрежа би 
струвала в пъти повече – с директните продажби 
ние елиминираме част от разходите като наем, 
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заплати, осигуровки и други”), кръщаваме го 
Мултилевъл маркетинг (директен маркетинг, 
маркетинг на много нива или просто МЛМ) и 
започваме да набираме „бизнес партньори”. 
Някои от фирмите твърдят, че изграждат “мрежа от 
потребители”, а не от дистрибутори, т.е. дори не е 
нужно да продавате – достатъчно е вие да си 
купувате продукти за себе си и хората под вас да 
правят същото. И когато вие запишете трима 
човека под себе си, а всеки от тях запише по още 
трима и така нататък, цялата тази структура ще ви 
носи постоянен поток от пари. Съответно всеки под 
вас ще си изгради подобна структура, която ще 
носи пари и на него и така до безкрай.  
Само за справка - в САЩ обявяват за пирамида 
всички компании, които продават над 30% от 
стоките си на дистрибутори за лично потребление.  
В тези фирми ще ви кажат, че това е “бизнесът на 
бъдещето”, ще ви покажат много хубави картинки 
на щастливи и богати хора с лъскави коли и големи 
къщи, и ще ви кажат, че и вие можете да станете 
богати като тях. На подиума ще излязат хора, които 
с много ентусиазъм ще ви разкажат как са 
забогатели, как “бизнесът” работи и щом те са 
успели, и вие ще успеете. Добре звучи, нали? 
Естествено, хората във върха на пирамидата 
наистина печелят. Лошото е, че включвайки се в 
тази схема, няма как да знаеш на кое стъпало си, а 
на пръв поглед “бизнесът” изглежда лесен и 
сигурен – просто привличаш хора и после печелиш 
от тях. 
Но както всяка приказка и тази има край. Дали ще е 
щастлив или не, зависи от вас. Както видяхте, 
броят на хората, които ще се включат в тази схема, 
не е безкраен. Рано или късно тази структура ще се 
саморазруши, защото няма приток на нови бизнес 
партньори или нови продажби. 
Това беше историята зад тази схема. Затова, бъдете 
внимателни, когато следващия път ви обещават 
бързо забогатяване и сам да сте си шеф в един 
бизнес на бъдещето. Разбира се, има и много 
компании – напълно законни и надеждни, които 
работят на принципа на МЛМ. Една от тези 
компании е Орифлейм.  
 
Пирамида или не? 
Първият признак, по който можете да различите 
фалшивите МЛМ компании, е „входната такса”. 
Ако тя е значителна (над 500 лв.) и само ви дава 
„правото” на продавате продуктите на компанията 
и да привличате нови бизнес партньори, това е 
сигурен знак, че става въпрос за пирамида. За 
сравнение, ще ви кажа, че първоначалната такса 
при Орифлейм беше около двайсетина лева, срещу 
които се регистрирах и получих продукти на тази 
стойност. Сигурен признак, че сте попаднали на 
пирамида е, ако дистрибуторът ви говори 
непрекъснато за това, как ще си „избиете” 
първоначалната инвестиция. 
Второто нещо, за което трябва да ви светне червена 
лампичка, е, ако бизнес партньорът ви казва, че 
истинските пари се печелят не като продавате 
продукти на крайни клиенти, а като изграждате 

“мрежа” (или структура, но на практика – 
пирамида) от дистрибутори под вас. Помислете 
малко – един млад човек в началото на двайсетте 
ви говори как в момента изгражда екип от бизнес 
партньори, една структура в която всички печелят. 
Сега се запитайте какви умения трябват, за да се 
изгради един успешен екип от продавачи и дали 
може човек без опит да го направи. Веднага ще ви 
дам отговора – екип се създава много трудно и 
трябва да разбираш от неща като мениджмънт, 
психология, делигиране, продажби и други. 
Стана дума за психология. Тя е в основата на тези 
МЛМ схеми. В бизнес партньорите се насажда 
чувство за ексклузивност, за принадлежност към 
“отбрано общество” от хора, които ползват само 
качествени продукти и услуги, от които печелят 
много пари. Постепенно в тях се формира страх от 
отлъчване от колектива – при всеки опит за 
критика, екипът смръщва вежди и принуждава 
“черната овца” да се върне в лоното на правата 
вяра (има и религия, вие какво си мислите?). На 
участниците им се внушава, че развитието е 
неограничено и в бъдеще те ще излязат на печалба, 
независимо, че сега са на загуба. 
Надявам се тази статия да ви е била полезна. С нея 
не искам да злепоставям една или друга компания 
(затова не съм цитирал имена). Целта ми е хората 
да направят информиран избор, когато им се 
предлага възможност сами да са си шефове и да 
забогатеят за кратко време. Но безплатен обяд 
няма! Все някой го плаща… 




