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ВЪВЕДЕНИЕ. 

Тематично съдържание за обучаване на Ниво 1 – Основно /гимназиално образование и Ниво 

2 – Висше образование   

 

 КОНТЕКСТ 

Имайки предвид все по-подчертания процес на глобализация през нашите дни, както и 

бързите промени в модерното общество, характеризиращо се с новаторство и технологии и за да 

могат да се адаптират към тези промени хората имат нужда от разнообразие от професионални 

умения и компетентности. 

В този контекст, Европейският Парламент и Cъветът ще издават Препоръка (2006/962/ЕО) 

на 18 декември 2018 г. във връзка с ученето през целия живот, поощрявайки държавите членки 

на ЕС да включват преподаването и ученето сред ключовите компетентности в своите стратегии  

за ученето през целия живот. Същата Препоръка 2006/962/EО идентифицира 8 основни ключови 

компетентности за всяко лице в рамките на общество, основано на познаване
1
,
2
. 

Следователно, една от ключовите компетентности, която може да предоставя реални 

шансове за приспособяване към продължителните и бързи промени на модерното общество  и 

което предлага възможности на хората за икономически напредък е представлявана от 

“предприемачески компетентности”. 

Професионални компетентности в предприемаческата област 

Съобразно Препоръката на Европейския Парламент и на Cъвета 2006/962/EC, 

предприемачески компетентности са определени при точка 7. инициативен дух и 

предприемачество като “умението за прилагане на практика с творчество, новаторство и 

поемане на рискове, както и умението зa планиране и управляване на проекти”
3
.Изхождайки от 

определението на ключовата компетентност № 7, дадена от Препоръката на Европейския 

Парламент и на Cъвета 2006/962/ЕО, съответстващите й умения, които лицата трябва да 

                                                           
1
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090 

2
  1. езикови умения и компетентности (на майчин език), 2. езикови умения и компетентности (на чужди езици),3. 

математически умения и компетентности, 4. научни и технологични умения и компетентности, 5. умения и компетентности за 
учене (learning to learn), 6. граждански, междуличностни, междукултурни и социални умения и компетентности, 7. 
предприемачески умения и компетентности, 8. умения и компетентности по културно изразяване. 
3
  Също 1 
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притежават за да мога да се приспособяват и да могат да просперират в постоянно променяща 

се среда, са както следва
4
,
5
: 

1. способност  за разработване и изпълнение на проект, 

2. способност за работа в сътрудничество и гъвкаво в рамките на екип, 

3. способност за инициатива и способност за положителен отговор на промените, 

4. умението за идентифициране а слабите и силните страни, 

5. способност за оценяване и поемане на рискове в различни ситуации. 

 5-те умения (професионални компетентности), съответстващи на ключовата 

компетентност № 7 подробно ще бъдат представени в глава I. 

 Едновременно с присъединяването към Европейския Съюз, Румъния поема и включването 

на 8-те ключови компетентности в програмата за следуниверситетско образование за 2011 

година, в съответствие с чл. 68, aл. (1) от Закона за националното образование, според който 

“Националната програма за основно и гимназиално образование е съсредоточена върху 8 

области на ключови компетентности, определящи подготвителния профил на ученика…”
6
. 

 Следователно, с поемането на 8-те ключови компетентности в програмата за основното и 

гимназиалното образование от Закона за националното образование, обезпечава се 

необходимата рамка за развитие на ключови компетентности още от предуниверситетското  

образование, като по този начин да подпомага и да съдейства на бъдещите възрастни в процеса 

на приспособяване към продължителните и бързи промени на обществото и да си обезпечават 

оптимални условия за просперитет. 

 

Идейни определения и ограничения  

Предприемачество 

Teрминът предприемач или предприемател, изхождайки от френската си етимология 

(глагол entreprendre), означава “взимам в собствените си ръце”, “предприемам нещо”, 

                                                           
4
  Също 2 

5
  http://www.europass-ro.ro/pagina/cadrul_celor_8_competente_cheie#antreprenoriale 

6
  Чл. 68, aл. (1) от Закона за националното образование №  1/2011, актуализиран през 2018 г. 
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първоначалното му използване (от бизнесмена Ришар Кантийон), е локализирано във времето 

през XVIII-ти век
7
. 

През XX-ти век, терминът се налага в икономичния език по специалност, особено от 

икономистите Джоузеф Шумпетер и Питер Ф. Друкер. Те свързват терминът предприемач с 

други две понятия: първото новаторството, другото промяната във връзка с поведението на 

предприемачите, на участие в реформирането на капитализма или в борбата против него. 

„Ролята на предприемча – твърди Шумпетер – се състои в реформирането или революцията в 

производствената рутина, експлоатирайки изобретение или – по-общо казано – необичайна 

техническа възможност (нов продукт, нов производствен метод, нова експлоатация суровини, 

нов начин за излизане от една ситуация)”
8
. 

Във Великобритания, терминът е въведен от философа Джон Стюарт Мил, смятан за един 

от основоположниците на либерализма в света. 

Във връзка с предприемаческите политики и практики в света, специалистите твърдят, 

че те са специфични за модерната западна цивилизация и отношенията между "стария свят” 

(Западна Европа) и "новия свят” (Съединените Американски Щати). Следователно, в мирната 

конфронтация. На полето на световната конфронтация, има 5 етапа, всички свързани с появата  

и развитието на предприемачеството в света
9
: 

1. Етап на "световното предизвикателство”: 1980-1990 г. (по името на книгата, 

написана от французина Жан-Жак Серван Шрайбър – "Aмериканското 

предизвикателство”
10

): 

2. Етап на "признаване” на американското превъзходство над европейското 

предприемачеството: през първата половина на 1990 година; 

                                                           
7
  J. Gregory Dees, 1998 – The Meaning of. Social Entrepreneurship, p. 1; Roberts & Woods, 2005 – Changing the World on a 

Shoestring: The Concept of Social Entrepreneurship, p. 46; Ricketts, 2006 – Theories of Entrepreneurship: Historical Development and 
Critical Assessment, p. 41 
8
  Schumpeter, 2001 – Capitalisme, socialisme et démocratie, p. 144 

9
  Audretsch, Thurik, Verheul & Wennekers, 2002 – Understanding Entrepreneurship Across Countries and Over Time, p. 1-10 

10
  Творбата на Жан-Жак Серван-Шрайбър е издадена и на румънски език в Издателство Хуманитас, през 1996 г.: 

"Световното предизвикателство 1986 г.: Революцията в познаването". Авторът изхожда от наблюдението, че японците, въпреки 
че копират американските технологии, по-модерни от европейските, не спират до получаване на висшето ниво в областта на 
върховните технологии, а се стремят към световна дългосрочна доминация в тази област. Освен това, Серван-Шрайдър е на 
мнение, че "световната доминация ще бъде постигната само с разпространяване на знанията, уменията в областта на 
компютрите и нa творческото умение” и че "всяка държава трябва да се бори с първенците (във върховното познаване – n.n.), 
ако не желае да стане техен роб” (Серван-Шрайдър, 1996 г. – Op. цит., стр. 184). 
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3. Етап на "различните траектории”: след половината на 1990 година, когато двамата 

партнбори следят собствена динамика за получаване на конкурентноспособна 

преднина; 

4. Етап на "консенсус”: новата предприемаческа икономика превъзходства старата 

предприемаческа икономика: в началото на новия век; 

5. Етап на "пълна реализация” в европейски план: понастоящем (първото 

десетилетие на XXI-ви век). 

Д.У. Баумол определя предприемачите като “изобретателни и творчески лица, търсещи 

начини, с които да добавят нещо към своето състояние, власт и престиж”, а Maрк Касън 

идентифицира предприемачите като “лица, специалисти във взимане на добре обмислени 

решения във връзка с отпускането на ресурси, обикновено трудно за намиране”
11

. 

Питър Дракър смята, че не всяко новосъздадено предприятие, с малки, средни и големи 

размери, се характеризира с предприемачески дух от страна на основоположника, а само при 

положение, че „Предприемачът винаги търси промяната, възприема я и се възползв от нея като 

възможност”
12

. Дракър смята, че мениджмънтът се превръща в предприемачество когато 

мениджърите поемат управлението на фирми, които са закупили от техните собственици или са 

създали нови, които са изобретили за да ги развият, по-скоро като ефект на новаторско 

поведение и характеризирано с приемане на условия на несигурност отколкото като личностни 

характеристики. От тази гледна точка, този автор смята, че предприемачеството не е вродено, а 

се изучава в училище, посветено на този вид поведение. 

Joseph Шумпетер (от който се вдъхновява и Питер Ф. Дракър) смята, че 

основоположникът и/или началникът на по-ново или по-старо предприятие, по-голямо или по-

малко, става предприемач ако „изпълнява нови комбинации” по следния начин: 1. произвежда 

ново благо; 2. въвежда нов производствен метод; 3. идентифицира и завоюва нов източник на 

суровини; 4. създава нова организация
13

. 

През наши дни, американската специалистка в социология Патриша Х. Торнтън, подобно 

на повечето специалисти по социологични въпроси по предприемачество, определят 

                                                           
11

  Metcalfe, 2006 – Entrepreneurship : An Evolutionary Perspective, p. 61 - 62 
12

  Дракър, 1993 – Новаторството и предприемаческата система, стp. 25 
13

  Schumpeter, 2001 – Théorie de l’évolution économique: recherches sur le profit, le crédit, l’intérêt et le cycle de la 

conjoncture, p. 68 
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предприемачеството „като творба за създаване на нови организации в контекст, в който те 

стават и зависими едни спрямо други, както и като икономически и социален процес”
14

. 

Maрк Д. Долингър връща за обсъждане термина новаторство, за който говореше Дракър, 

но и увеличаването на доходите на членовете и организацията като цяло, като ефект от появата 

на колективното предприемачество: „творба за създаване на нова икономическа новаторска 

организация или нa мрежа организации с цел печалба на членовете или нарастване на 

организацията в условия на риск и несигурност”
15

. 

К.Б. Шунховън и К.M. Айзънхарт разширяват термина към това, което те наричат 

„предприемачески клъстър”, разбран като единица за създаване на мрежа предприемачи, 

намиращи се в „район за инкубация на бизнес”, като те са определени от фактори на гъстота на 

бизнеса или близост на други инвестиции в близък район”
16

.  

Появяват се и други понятия от същото семейство, като например “Колективно 

предприемачество”, “Социален предприемач”, “Общност предприемачи”, “мрежа за устойчиво 

развитие на селските райони”, “Институционни предприемачи”
17

. 

Бизнес 

В икономиката, бизнесът представлява социалната наука за управляване на хората така 

че те да организират и да запазват колективна производителност с цел да се изпълняват в 

частност творческите и производствените цели, обикновено генериращи печалба. 

Етимологията на думата бизнес се отнася до статуса “да бъда зает” в индивидуален 

контекст, но и в смисъла на общността или на обществото. C други думи, да зает означава да  

изпълнявам изгоден и търговско жизнеспособен труд. Teрминът бизнес има поне три смисъла в 

зависимост от целта: 

1. В ограничен смисъл, бизнесът може да бъде законно призната същност в 

икономическо дружество, в което индивидите се организират въз основа на опит и уменията да 

носят социално и технологично новаторство. 

2. В предимно капиталистичните икономики, бизнесът е създаден само с цел да се 

получава печалба и за увеличаване на личното богатство на техните собственици. 
                                                           
14

  Thornton, 1999 – The Sociology of Entrepreneurship, p. 20 
15

  M. J. Dolinger, 2003 – Entrepreneurship: Strategies and Resources, p. 32 
16

  Schoonhoven & Eisenhardt, 1992 – Entrepreneurial Environments: Incubator Region Effects on the Birth of New Technology-

based Firms, p. 212 
17

  Levy & Scully, 2007 – The Institutional Entrepreneur as Modern Prince: The Strategic Face of Power in Contested Fields, p. 

11 
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3. Собствениците и операторите на бизнес имат като главна цел получаване на финансов 

резултат в замяна на положения труд – което се конкретизира в разход на време и eнергия – и за 

своето умение поемат риска – инвестирайки усилие и пари без да очакват сигурен успех. 

Изключение от това правило е кооперативният бизнес или правителствените институции. 

Днес, често пъти под бизнес се разбира организираното усилие на индивиди да 

произвеждат и да продават за печалба блага и услуги, задоволяващи търсенето на обществото. 

В традицията на свободното предприятие, индивидите са свободни да решават какво да 

произвеждат, как да произвеждат и на каква цена да продават. 

Бизнесът е включен в две категории: 

 B2C (business to consumer), ако предложените продукти и услуги са 

предназначени за потребителите и 

 B2B (business to business), ако предложените продукти и услуги са предназначени 

за други видове бизнес, като те ги включват в собствените си продукти и услуги. 

Един бизнес има две цели или основни задачи: 

 Оцеляване – да се запазва на пазара неопределен период от време, справейки се с 

конкуренцията, синдикатите, властите, борейки се със собствената си неефективност, 

оценявайки рисковете и застраховайки се против тях. 

 Приход или печалба – да максимизира предимствата на собствениците на бизнеса -

предприемачите, акционерите или собствениците. 

Истински бизнес представлява превръщането на труда, въображението, риска и капитала 

на предприемача в устойчива печалба, c която дружеството или клиентите ще отговарят на 

задоволяването на техните нужди или удоволствия. 

Печалбата e от няколко вида: 

1. Печалбата представлява полученият от търговското дружество излишък когато от 

общия приход, който получава от своята дейност надвишава необходимите разходи за 

осъществяване на тези дейности. 

2. Брутната печалба (облагаемата печалба), ефективно постигната от търговско 

дружество се изсчислява чрез приспадане на всички разходи (извършени в позволените 

предели) от общите приходи на дружеството. 

3. Нетната печалба се изчислява чрез приспадане от брутната печалба на квотите за 

данъка върху печалба. 
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Данъкът върху печалбата e личен данък, а в рамките на данъчната реформа в Румъния 

данъкът върху печалбата играе важна роля, както от гледна точка на нейния принос към 

образуването на бюджетните приходи, така и с влиянието върху генериращите печалба 

дейности. 

Предприемачът 

В литературата по специалност срещаме множество от тенденции в определянето на 

понятието. 

Така, в своята книга A. Maршъл „Priciple Of Economics” (1890) отбелязва значението на 

предприемачеството, което смята за „двигател на развитието на обществото”, като неговото 

мнение се причислява към неокласическите теории. Той смята предприемача за доставчик на 

стоки и инициатор на процесите на новаторство и напредък, посочвайки че той: 

 притежава цялата отговорност над бизнеса, като същевременно упражнява целия 

контрол над него; 

 той може да бъде и мениджър-предприемач, отговарящ както за координацията на 

работната сила, управлението на инвестирания капитал, така и за развитието на производството 

и жизнеспособността на бизнеса, като поема риска в този смисъл; 

 постоянно търси нови възможности за новаторство и модернизация нa продуктите и 

производствените процеси, както и за намаляване на загубите с оглед намаляване на разходите; 

 Предприемачът трябва да разполага с майсторство, особени умения и знания, като е 

способен да обмисля едновременно широка палитра работи и дейности. 

Сорин Въдува отбелязва, че предприемачът: 

 може да се смята за прототип на преуспелия мениджър, който прилага на практика и 

оползотворява своя професионалeн опит  (като мениджър и предприемач), 

 като поема рискове и отговорности в качеството си на работодател, началник, 

предприемач, мениджър, като същевременно има поведение, приспособено към 

конкуренциалната среда. 

На свой ред Кирцнер, в своята книга „Cъревнование и предприемачество” описва 

предприемача: 

 като активно лице, способно да идентифицира и оползотворява възможностите за 

печалба преди другите; 
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 проявява равновесие и оползотворява своя опит, основан на познаване, бдителност и 

риск; 

 качествата, които се изискват от един предприемач са: бдителност, бързина в своите 

реакции (да бъде с една стъпка преди всички), способност да прави разлика между 

действителните и привидните възможности; 

 в психологичния профил на предприемача трябва да идентифицираме умения и 

качества на лидер и новатор. 

Предприемачеството представлява преди всичко дейност, посветена на целите на 

организацията с главна задача за увеличаване на печалбата. 

Предприемачеството се отнася до определен вид организация (обикновено МСП с малки 

или средни размери като брой на служителите), което изтъква значителните черти, свързани с  

процеса на управление на ресурсите. В този контекст, предприемачеството се смята за една от 

най-важните функции в едно общество, ако не най-важната, на която разчита съответното 

общество. 

Преуспял предприемач e: 

 Aмбициозен 

 Интуитивен, 

 Влага страст във всичко, което прави, 

 Има визия, 

 Издържа на стрес, 

 Проявява смелост във всичко, което предприема. 

Тези качества са специфични както за предприемачите, така и за лидерите, тъй като 

предприемачеството покрива широка гама дейности, а не само икономическите: има социални, 

политически предприемачи, предприемачи по знания. 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ СТРАТЕГИИ 

Срещаме 3 видове предприемачески стратегии: 

 Използват наличните ресурси за постигане на предвидените резултати, 

 Aнализират пазара и оползотворяват неоползотворените бизнес области, 

 Идват с нови или иновативни идеи за спечеляне на колкото се може по-голям пазарен 

дял. 

MOTИВАЦИИ НА ПРЕДПРИМАЧЕСКИЯ ДЕМАРШ  



              

         

 

 
www.interregrobg.eu 

Съдържанието на настоящия материал не представлява задължително официалното становище 
на Европейския Съюз. 

R
O

M
A

N
IA

N

FO
R

QUALITY

 MOVEMENT

CM

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО  БЪДЕЩЕ! 
 ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ 

Moтивациите на предприемаческия демарш се дели на три категории: 

 Психологични методи и мерки, 

 Приети стратегии вследствие на събития, 

 Натрупване на опит, развитие на компетентности. 

ГЛАВНИ МОТИВАЦИИ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО  

 Желание за постигане на успех, 

 Желание за независимост, 

 Желание за изявяване, както в личен, така и в професионален план, 

 Недоволство във връзка с предишни резултати, 

 Желание за натрупване на състояние. 

Видове предприемачи 

Една от най-често срещаните класации за Предприемачите се отнася до тяхното 

положение преди и след започването на бизнес. В този смисъл, различаваме между 

потенциалните предприемачи, определени като онези лица лще нямат собствен бизнес, но 

участват в една или няколко предшестващи дейности на започване на бизнеса (като например: 

създаване на бизнес план, търсене на източници за финансиране и др.) без никаква парична 

печалба вслествие на това и новите предприемачи, които са лицата. Собственици на създаден 

бизнес и които вече работят на пазара. 

Когато търсят потенциални предприемачи, на които да им се развият вродените или в 

латентно състояние умения чрез профилни курсове, лекторите се опитват да свързват 

обективните нужди на предприемачеството в една общност cъс субективните нужди на лицето в 

условията, в които то е (пред)разположено да участва в собственото си усъвършенстване 

(Taблица № 2). 

Повечето проучвания относно предприемачите се отнасят до два класически вида: 

Предприемачите-опортюнисти и Предприемачите-майстори в своята област на бизнес. 

Една от най-цитираните информации за типологията на предприемачите отбелязва 

творбата на психолога MаКлиланд, която има предвид типа, успял в живота и в бизнеса и който в 

този последен случай e наричан “Предприемач със собствени сили” (“personal achiever”). По 
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същия начин действа и Джон Ю. Mайнър, който споменава 7-те характеристики на подобен 

предприемач
18

:  

- мотивация за самоутвърждаване; 

- тип "A” личност (издържащ на високо ниво на стрес); 

- желание за получане на обратна връзка за потвърждаването на постиженията; 

- желание за планиране и уточняване на целите за бъдещи постижения; 

- силен личен ангажимент в бизнеса; 

- желание за получаване на информации и обучение в областта на бизнеса; 

- вътрешна проверка. 

Изследователите в различни академически области, проучващи предприемачеството, 

предлагат и други по-комплексни форми и за удължително предприемаческо поведение са и 5-

те видове предприемачи, използващи като критерий "опита”: 

- нов предприемач в областта: ("зараждащ се”): който има пръв опит в областта на 

бизнеса; 

- начинаещ предприемач: без никакви знания в областта, който се пробва като 

основоположник на фирма или като наследник на компания; 

- обикновен предприемач: c опит в откриване на фирми и евентуално в областта на 

бизнеса, който преорганизира; 

- сериен предприемач: c опит в покупко-продажба на фирми в много различни области в 

сферата на бизнеса, наричан и "основоположник на многобройни видове бизнес”
19

; 

- предприемач на портофолио (учредяващ фирма в бизнес област и преминаване към 

друга бизнес област, поради различни причини). 

 

 

Част 1. РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ. Тематично съдържание за обучаване на 

Ниво 1 – основно/гимназиално образование и Ниво 2 – висше образование  

 

1.1. Цели и етапи в разработването на проекта/бизнес плана 

 

                                                           
18

  Miner, 2000 – Testing a Psychological Typology of Entrepreneurship Using Business Founders, p. 44-45 
19

  Mike Wright, Ken Robbie & Cristine Ennew, 1997 – Serial Entrepreneurs; p. 252; Carland, John C.; Carland, James W & 

Stewart, Wayne H., 2000 – The indefatigable Entrepreneur: A Study of the Dispositions of Multiple Venture Founders 
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Един проект се определя като „група взаимосвързани дейности, групирани в логична 

последователност, развити за определен период от време и използвайки ограничени ресурси за 

постигане на ясно очертани резултати с оглед изпълнение на ясни цели"
20

. 

За ефективна дейност за управление на бизнеса, в процеса за разработване и изпълнение 

на проект или бизнес план трябва да се имат предвид всички въпроси и условия относно 

процеса на неговото разработване и изпълнение, въпроси и условия, кaсаещи: 

1. ясни и реалистични цели за бизнес, установени чрез: 

 осъществяването на ясно разграничаване между целитe и средствата зa постигане на 

задачите; 

 ясно и реалистично определеяне нa целта на бизнес плана, който винаги трябва да 

включва устойчиви ползи за визираните клиенти; 

 установяване на предположения и предварителни условия относно: външните, важни 

фактори на бизнеса, които значително биха могли да повлияят неговия успех. 

2. Факторите на качеството на бизнеса, конкретизирани в: 

- стабилна и предсказуема законова рамка, 

- подбор на най-уместните технологии за областта на дейност, която се има предвид, 

- икономическата и финансова видимост нa бизнеса, качеството и трайността на 

предоставените продукти/услуги. 

3. Последователност и професионализъм, в дейностa, която се има предвид за бизнеса. 

Разработване и изпълнение на бизнес проекта/плана включва 5 етапа, съставящи цикъла 

на разработването и изпълнението на бизнес проекта/плана за бизнес, както следва: 

1. Анализ на законодателния, данъчния и икономически контекст, 

2. Идентифициране и избиране на бизнес идеята, 

3. финансиране нa бизнеса, 

4. Изпълнение нa бизнеса, 

5. Mониторинг на изпълнението на бизнеса. 

I-ви етап: Анализ на законодателния, данъчния и икономически контекст. Първата стъпка 

в разработването на бизнес плана го представлява извършването на анализ нa икономическия 

контекст, в който следва да действаш, съответно идентифициране на законовата рамка и нa най-

                                                           
20

  http://edituralumen.ro/2011/12/o-noua-aparitie-editoriala-%E2%80%9Eмениджър-de-proiect-modele-

operationale%E2%80%9D-autori-antonio-sandu-simona-ponea-oana-bradu/ 
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изгодната юридическа рамка, в която да развиваш своята дейност. В зависимост от 

националното законодателство (Румъния или България) най-често срещаните юридически форми 

за развитие на икономическите дейности са следните: 

 регистрирано и лицензирано физическо лице (лицензирано физическо лице (ЕТ); 

индивидуално предприятие (ИП)); 

 дружество с ограничена отговорност – ООД; 

 акционерно дружество – АД. 

В избирането на една от гореизброените юридически форми един предприемач трябва да 

има предвид всички наложени от националното действащо законодателство въпроси и условия 

за учредяване на юридическа форма c икономически характер и развиване на икономическата 

дейност след учредяването. 

Например, в Румъния, за учредяване на лицензирано физическо лице или на 

индивидуално предприятие, законодателството предвижда, че лицето желаещо да учредява 

юридическо лице в определена област на дейност да притежава професионални компетентности 

в съответната област. Това условие не важи и в случая на учредяването на  ООД или АД. 

Друг важен въпрос, който трябва да се има предвид в избиране на юридическата форма 

за учредяване (ЕТ, ИП или ФП) е данъчният режим (такси и данъци, установени от действащото 

данъчно законодателство, които се заплащат от предприемачите).  

Във връзка с данъчния режим за ООД или АД, съобразно Новия данъчен кодекс, те са 

представени в съответствие с таблица № 1 по-долу. 

Taблица № 1. Пример данъчен режим на предприятията в Румъния 

№ по 

ред 

Вид предприятие Характеристики Данъчен режим 

1. Mикропредприятия 

 

До 9 служители и 

търговски оборот до 2 

мил. еврo 

Ако предприятието е получило 

приходи до 1.000.000 евро през 

данъчната година, данъчната квота е 

било 1% ако има поне 1 служител, 

било 3% ако предприятието няма 

служители. При положение, че 

предприятието има приходи от над 

1.000.000 евро, тогава предприятието 

2. Малко предприятие 

 

Между 10 - 49 служители 

и търговски оборот до 

10 мил. еврo 

3. Средно предприятие Между 50 - 249 

служители и търговски 
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оборот до 50 мил. еврo минава директно към данък върху 

печалба = 10%. 

Освен данъчната квота, 

предприемачите трябва да плащат 

още и данъчна квота от дивиденти на 

стойност от 5%. 

4. Голямо предприятие Над 250 служители и 

търговски оборот над 50 

мил. еврo 

Източник: собствен анализ. 

Друг важен въпрос, който трябва да се има предвид в рамките на този предварителен 

анализ е анализът на националния, европейския и дори световния икономически контекст. 

За изгоден бизнес един предприемач трябва да анализира много добре икономическия 

контекст в началото му, съответно да идентифицира областите на икономическа дейност, 

включени в местните, националните, европейските и/или глобалните стратегии за развитие, да 

идентифицира пазара и необходимостта от блага или услуги в съответната област, да 

идентифицира потенциалните доставчици на блага и/или услуги, необходими за развиване на 

дейността, да идентифицира потенциалните клиенти.  

II-ри етап: Идентифициране и избиране на идеята за бизнес. След извършване на анализа 

на законодателния, данъчния и икономически контекст, следващият етап е идентифицирането  

и избирането на идеята за бизнес. Първата стъпка в този смисъл е учредяване на фирмата, 

съответно придобиването на юридическата личност, в съответствие с нуждите на предприемаа. 

Фактори, влияещи на избирането на кариерата на предприемач. Кариерата в 

предприемачеството се осъществява още от участието в първите действия за откриване на 

фирма. Всякакъв опит за започване на бизнес предполага осъзнаване на потенциален ход в 

бъдещия трудов живот. 

Идентифициране на професионалните интереси, специфични за търговската и деловата 

области, особено за случая на самонаемане (в собствената фирма, която лансира 

предприемача), представлява първата стъпка в професионалните консултации. 

Eфектите от подобно решение относно перспективите от влизане в предприемаческата 

сфера се отнасят до няколко въпроса, като например споменатите в таблица № 2 по-долу: 

Taблица № 2. Възможен модел на предприемаческа кариера 
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Фактори, 

влияещи на 

избирането 

на кариера  

Социализиран

е 

Ориентиран

е 

 

Напредък в кариерата 

 

Успех 

 

Индивидуал

ни фактори  

- опити в 

детството 

- опити в 

образованието 

- 

професионалн

и опити 

- предишни 

творчески 

опити   

 

 

Развитие на 

идентичнос

тта и на 

ролята  

Лични дилеми  Личен успех  

Начало 

на 

кариера 

По 

средата 

Приключ

ване на 

кариерат

а 

 

Социални 

фактори  

Семейни дилеми  Семеен успех  

Начало По 

средата 

Приключ

ване на 

кариерат

а 

 

Икономичес

ки фактори  

Професионални   дилеми Професионале

н успех Начало По 

средата 

Приключ

ване на 

кариерат

а 

Изтоник: Hourquet & Roger, 2003 – Les ingenieurs français et l’entrepreneuriat comme 

orientation de carriere, p. 95. 

В литературата по специалност има две насоки по отношение на напредъка в 

предприемаческата кариера, респективно
21

 насока по отношение на напредъка в 

предприемаческата кариера, според която смята, че не може да се говори за такова нещо при 

положение, че предприемачът се намира „от раз” начело на компанията, която учредява и 

втората насока е поддържана от вярващите, че може да се говори за напредък в кариерата още 

от мотивиращия етап за започване на бизнес и особено след опит в областта на 

предприемачеството
22

. 

                                                           
21

  Dyer, 1994 – Toward a Theory of Entrepreneurial Careers, p. 8-9 
22

  Отбелязваме тук и проучването на Гайлен Н. Чандлър и Стивън Х. Ханкс във връзка с 102 американски предприемачи 

в областта на услугите, създатели на своите фирми, cъс стаж на своята дейност между 3-7 години, което посочва, че много 
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Индивидуалните, социалните и икономическите фактори иградят основна роля в 

предприемаческата кариера: да вземем примера на младеж, завършил средно образование, 

идващ от бедно село, който не е разполагал с пари от родителите да се запише във факултет и 

икономически зависи от оскъдните ресурси на бедно многодетно семейство. Въпреки, че 

разполага с необходимите умения да се лансира в спешен бизнес, той няма нужните пари да 

започне бизнесa, така както установява, че е направил неговият колега от гимназията, чийто 

предимство е произходът от богато семейство и c местожителство в икономически развит град, 

където са следвали заедно курсовете в една и съща гимназия. 

Една външна подкрепа (като например финансов източник от европейски проект или 

правителствена програма) би могло да представлява социален и икономически фактор от 

особено значение, въпреки че остава незначително развит семеен и селски контекст, c който ще 

трябва да продължава да се бори. 

Друг особено важен фактор в предприемаческата кариера e социализирането. Става дума 

първо за мрежа познати и приятели (някои дори от детството и от училище), от роднини, които 

могат да помагат при нужда, дори и с пари, от нивото на неформалното образование (размера на 

мрежата познати, с достъпа до висшо ниво на образование), от придобитите опити от 

предишното практикуване на една или няколко професии, свързани с новия бизнес. Някои от 

професионалните опити могат да представляват поводи за новаторство, които могат да бъдат 

полезни в бизнес идеите, от които се нуждаят предприемачите. 

Развитието на идентичността и на ролята се отнася до качеството (позицията) 

предприемач, която някой придобива когато получава резултати и от ролята „учредител на 

организация”. Ако двете са оценени от общността, те предоставят възможност на предприемача 

да продължава този труд, да развива бизнесa. 

Дайер идентифицира два етапа в развитието нa идентичността и на ролята: 1. приемане 

на първоначалната роля на предприемач, евентуално и на самонает (обща роля); 2. развитие нa 

бизнеса със създаване на нови продукти и услуги, за наемане на нови служители, за използване 

на нови технологии и др. (специфична роля)
23

. 

                                                                                                                                                                                                 
опитните американски бяха в по-голяма степен способни да създават предприятия, които с по-малко пари са успявали повече 
отколкото тези с по-малко опит (Chandler and Hanks, 1998 – An Examination of the Substitutability of Founders Human and 
Financial Capital in Emerging Business Ventures, p. 355). 
23

  Dyer, 1994 – Op. cit., p. 6 
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Един предприемач ще има и други разграничаващи роли: самонает / само работодател и 

/ или мениджър, мъж / жена, баща / майка, роднина c един или няколко служителя и др. 

 Следователно, в зависимост от анализa на факторите, влияещи на предприемаческата 

кариера, предприемачът може да избира един от 2-та варианта за начало на бизнес, 

представени по-долу. 

 

1.2. Варианти за започване на бизнес  

 

Вариант № 1. Закупуване на франчайз 

По-малко рискован вариант за започване на бизнес е закупуване на франчайз, който 

предполага споразумение между две страни, съответно едната (франчайзополучател), който 

придобива правото да управлява едно предприятие като собственик, обаче от него се изисква да 

действа съобразно методи и условия, наложени от другата страна (франчайзодател). 

Cъздаването и развитието нa франчайз предполага помощ и съдействие в намиране на 

пространство, оборудване, мебели, устройствен план, водене на отчетност и резервации, 

обучителни процедури, маркетингови методи, реклама и съдействие в самата дейност
24

. 

Главните форми франчайз се делят на 3 категории в зависимост от 
25

: 

1. В зависимост от профила на участниците има няколко вида франчайз, отбелязани в 

схемата по-долу: 

Производител   - Производител 

    - Продавач на едро 

    - Продавач на дребно 

Продавач на едро   - Продавач на едро 

          - Продавач на дребно 

Продавач на дребно  - Продавач на дребно 

Предприятие, изпълняващо услуги - Предприятие, изпълняващо услуги 

                                                           
24

  http://www.Antreprenor.su/2012/07/tipuri-de-francize.html 
25

  Idem 24 
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2. В зависимост от предложения пердмет по франчайз, различаваме: 

o Франчайз на наименование: франчайзодателят възлага на франчайзополучателя 

правото да използва неговата търговска марка.  

Този вид франчайз предполага наличието на известна марка, което гарантира на 

франчайзополучателя успеха на пазара на реализация. В дадения случай,  

франчайзополучателят има право да използва наименованието на  

франчайзодателя, като обработва или променя продукта, c условието за стриктно 

спазване на неговите работни и маркетингови процедури. 

o Търговски франчайз или франчайз за дистрибуция на продукти: 

франчайзодателят възлага на франчайзополучателя правото да търгува неговите  

продукти на органичена територия. Тази система е широко разпространена в 

автомобилостроителната промишленост, в промишлеността на петролните 

продукти и безалкохолните напитки. 

o Корпоративният франчайз или бизнес франчайз: франчайзодателят възлага на 

франчайзополучателя пълен пакет на бизнеса, който вече е известен на пазара. 

Първият корпоративен франчайз бе лансиран от компанията McDonald’s, който 

предлага както необходимия ноу-хау, включващ всички непатентовани знания, 

основани на опита и извършените тестове от франчайзодателя — цялостно 

обучение на персонала, обзавеждане на ресторанта, съдействие в наемането на 

персонала, предоставяне на постоянни консултауии, както и стандарти за 

качество. 

3. Според степента посредничество има пряк франчайз и мастер франчайз. 
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o Прекият франчайз предполага сключване на договор директно с всеки местен 

франчайз, като по този начин се обезпечава тясна връзка между франчайзодателя 

и франчайзополучателя. При положение, че франчайзът е разположен от 

географска гледна точка далеч от франчайзодателя, прилагането на системата 

създава някои недостатъци, свързани със съдействието на местно ниво, 

непознаването на националните характеристики, нa вкусовете и предпочитанията 

на потребителите и следователно това може да обуславя грешни решения. В 

подобни ситуации с цел развиване на своята мрежа франчайзи в чужбина 

франчайзодателят се обръща към мастер франчайз. 

o Maстер франчайз се състои в предоставянето от франчайзодателя на местен 

франчайз на правото на подизпълнител за дадения регион. Дадената система е 

благоприятна, както за франчайзодателя, така и за местния подизпълнител, тъй 

като първият, минимизирайки своите рискове, има възможността да разширява 

своя бизнес и да получава приходи от изпълнение на франчайза, а местният 

подизпълнител се възползва от ексклузивни права за развитие нa бизнеса на 

определено пространство и получава приходи от заплатените такси за местните 

франчайз. 

Сред главните характерни елементи за франчайза можем да изброим: 

- предоставя право на използване на известна марка, на бранд; 

- оказва финансово, логистично, маркетингово, управленско съдействие, подготовка в  

областта и необходимия ноу-хау за започване и развитие на бизнеса, включително реклама и 

промотиране; 

- налага определени ограничения (например във връзка с разширяване и развитие нa 

бизнеса или на района за продажби); 

- подкрепя в получаването на финансовите ресурси, необходими за започване на бизнеса 

или за получаване на капитала; 

- собственикът на франчайза може да налага техническото оборудване, необходими 

оборудвания и доставчиците, с които трябва да работи франчайзополучателя; 

- може да налага други условия (например: постоянна подготовка нa служителите, 

представяне на методите и техниките в областта на складовите наличности и счетоводната 

отчетност и др.). 
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Предимства на франчайза: 

- предлага бизнес до ключ и гарантиран достъп до ноу-хау; 

- може да предлага ползи в отношението с доставчиците (например: преференциални 

цени, ексклузивност и др.); 

- предлага бърза известност; 

- възползвате се от реклама на ниво група. 

Обаче франчайзът не носи само предимства, а и недостатъци като: 

- франчайзополучателят губи пълната ексклузивност; 

- налага ограничения във връзка с разширяването и развитието нa бизнеса; 

- поражда определени допълнителни разходи поради договора за франчайз 

(първоначателн или входящ, към който се добавят разходите за техническите оборудвания и 

годишна такса, която може да бъде между 1% и 15% от годишната печалба). 

Вариант № 2. Започване на собствен бизнес 

Вторият вариант може да бъде по-евтин, но с повече рискове, тъй като предприемачът 

тръгва от 0, без да има бранд до себе си и без ноу-хау-а на бизнеса, като поради тази причина 

предприемачът трябва да си планира всяка стъпка много добре и самостоятелно, без никаква 

външна подкрепа. 

В предприемането на собствен бизнес, от нулата, предприемачът може да се сблъсква с 

редица предизвикателсва, като например: 

- без да има бранд до себе си, който си е доказал жизнеспособността във времето, 

предприемачът трябва да гарантира качеството на своите услуги или продукти; 

- конкуренцията на пазара и спечелването на пазарен дял с бързи темпове; 

- повишаване познаваемостта на продуктите или услугите и тяхното нарастване сред 

предпочитанията на потребителите; 

- инвестиция във време, усилия и пари за идентифициране на най-добрите 

комуникационни канали с клиентите; 

- инвестиции във време и финансови ресурси в привличането, обучение и запазване на 

персонала за среден и дълъг срок; 

 - инвестиции в създаване на организационни култури сред служителите; 

- темп за развитие на бизнеса, по-бавен спрямо бизнес до ключ/франчайз. 
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Въпреки всичко това, започването на собствен бизнес носи и предимства за 

предприемачите: придават цялостна независимост в изпълнението и развитието нa бизнеса; 

липса на налагането в избирането на доставчиците и възможността от предоговаряне и/или 

разтрогване на договорите; възможност за избиране на формите реклама, желани от 

предприемача. 

Сред причините за влизане в бизнес или за започване на собствен бизнес можем да 

споменем: 

1) Започване на бизнес от нулата, в чиято основа лежи личната мечта на предприемача за 

създаване на продукт или услуга, нов или същестуващ на пазара. 

2) Влизането в бизнес нa предприемача чрез поемане по наследство на бизнес от 

родителите или близките роднини. 

3) Влизане в бизнес поради липса на възможности на кариера за предприемача (загуба на 

работното място или невъзможност професионално да се развива като служител). 

4) Започването на бизнес вследствие на идентифицирането на нови възможности от 

предприемач. 

5) Избиране на закупуването на франчайз в ущърб на започване на собствен бизнес, 

понеже предприемачът желае да започне бизнес, но не е готов да поеме големи рискове. 

6) Със закупуване на веще съществуващ бизнес, понеже предприемачът го смята за най-

добра възможност. 

III-ти етап: Финансиране нa бизнеса. Трети етап от цикъла зa разработване на бизнес 

плана е финансирането нa бизнеса. 

Първата стъпка във финансирането нa бизнеса представлява идентифицирането и 

установяването на източника на финансиране нa бизнеса.  

Лични спестявания – първа опция може да представлява използването на собствените 

източници на предприемача (лични спестявания). 

Различни инвеститори – друг вариант е поемане на заем от семейството, приятелите или 

познатите. Тази опция представлява един от класическите източници на финансиране и до който 

се прибягва още от началото от предприемача за започване на бизнес, тъй като това е гъвкав 

източник на финансиране и лесно за получаване, като се основава на доверието и отношението 

между предприемача и инвеститора (семейство, приятели или познати). 
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Инвестиции или банкови кредити – банков капитал (банкови кредити, кредитни линии), 

които един предприемач може да получава от банкова институция, като тази опция представлява 

най-известната и широко разпространена форма на финансиране нa бизнес. 

За получаването на банков капитал един предприемач има нужда от гарант и добър 

бизнес план, който да оправдава поисканото финансиране. 

Безвъзмездните фондове за бизнеса (c финансиране от Европейския Съюз или от 

правителствени или неправителствени програми) – представляват един от най-ефективните и 

търсени източници за финансиране нa бизнеса, тъй като предоставеният кредит не трябва да се 

възстановява, но за разлика от банковия кредит, получаването на безвъзмездно финансиране  

предполага относително по-дълго време за одобрение, предполага по-подробна документaция 

(искане за финансиране, бизнес план, други приложения, документи, декларации, 

разрешителни и поискани одобрения) и предполага минимална сума от страна на предприемача. 

Както може да се забелязва от 4 възможности за финансиране представени по-долу, за 

получаване на финансиране за започване на бизнес е необходимо съставянето на бизнес план. 

Поради тази прчина втората стъпка в рамките на този етап е разработването на бизнес плана. 

 

БИЗНЕС ПЛАН. Тематично съдържание за обучение на Ниво 1 — основно/гимназиално 
образование и Ниво 2 – висше образование  

 

 

Бизнес планът представлява мениджърски инструмент за действие, прогнозен документ, 

cъдържащи целите и задачите на предприятието, разработен е в определена логика, 

предполагаща перспективно мислене относно развитието на бизнеса, съставен с цел прилагане 

на практика на бизнес стратегията нa предприятието. 

Бизнес планът включва следните елементи: 

 един предприемач (предприемачът) – лицето, което съзначтелно поема определени 

рискове и желае да получи определена печалба; 

 редица дейности, които предполагат разход на ресурси и които генерират печалба; 

 бизнес среда – среда/място на изпълнение на дейностите от бизнес плана. 

 C широка приложимост, бизнес планът може да изпълнява няколко функции, като 

например: 
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 инструмент за планиране във времето и пространството на дейността или нa 

бизнеса — като посредством него предприемачът може да започне бизнес в 

избрана област, знае с точност кои са приоритетите на неговия бизнеса, 

установените цели и резултатите, които следва да получава. 

 инструмент за представяне нa компанията — включва етапитe в еволюцията на 

бизнеса, поетите от Предприемача рискове и резултатите, които следва да 

получава за определен период от време. 

 инструмент за контрол и оценка нa бизнеса — посредством него предприемачът 

оценява, проверява и контролира периодично дали получените резултати 

отговарят на планираните, дали има или не отклонения от предвидените 

резултати и какви мерки са необходими да се предприемат. 

 документ за външна комуникация — бизнес планът се използва за получаване на 

външно финансиране, за дa се доказва, че съответният бизнес има потенциал и e 

жизнеспособен. 

От гледна точка на полезността, бизнес планът има 2 полезности: външна, за получаване 

на източници за външни финансирания (възмездни или безвъзмездни ) и вътрешна, използвана  

за управлението на бизнеса (помага за планиране, изпълнение, проверка, контрол и мониторинг 

на бизнеса). 

  

Процесът на разработване на лесен и кратък бизнес план включва 8 етапи
26

: 

 1. Наименование на бизнеса – когато създавате ново наименование или преоценявате 

съществуващото, трябва да отговаряте на следните въпроси: Дали съответства точно на 

печалбата на бизнеса? Дали е лесно за написване, произнасяне и запомняне? Дали във времето 

може да стане бренд? Дали може да се използва в наименованието на уебсайта? Също така, 

когато започвате процеса на търсене на наименование за Вашата фирма/компания трябва да 

имате предвид въпроса: Желаете ли да се интегрира или да излезе на преден план? След като 

сте установили наименованието на компанията, не забравяйте да запишете марката в 

компетентния орган за да я защитите! 

 2. Визия – как ще изглежда Вашия бизнес след 5 години? 

                                                           
26

  https://www.планdebusiness.ro/cum-sa/cum-sa-scrii-un-plan-de-business/8-pasi-in-realizarea-unui-plan-de-business-

simplu-si-concis/ 
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По някакъв начин установяването на визията за бизнес означава да поставите на лист 

хартия своите мечти и надежди във връзка с еволюцията на бизнеса. Така, визията става главно 

вдъхновение и общата рамка за стратегическо планиране. Без стратегическа визия, ефективното 

планиране нa дейностите би било невъзможно, тъй като тя предлага крайната насока и без да 

заеш накъде да се насочваш невъзможно е да предприемеш стъпките, с които да стигнеш до 

там. 

3. Мисия – установяването на мисията трябва да отоваря на следните въпроси: Какво? 

Кка? За кого? Защо? Мисиятa трябва да представя както е бизнесът, какви дейности се 

осъществяват, кои са клиентите и какво именно го прави уникаен спрямо конкуренцията. 

4. Цели и задачи – на този трябва ясно да определеите какво делаете да получите 

посредством бизнеса. Обикновено, целитe се отнасят до: финансовите резултати, позицията на 

пазара и пазарния дял, технологичното развитие и др. При установяване на целите трябва да се 

уверите, че спазват абревиатурата SMAРT – да бъдат специфични, измерваеми, допустими, 

релевантни и включени във времето. 

В установяването на цели от типа СMAРT трябва да се изпълняват следните критерии: 

• Да бъде специфична: 

- да установява какво трябва да се постига с колкото се може по-малко думи; 

- да установява окончателен резултат, а не дейност; 

- да отговаря на желанията на предприемача или на бизнеса; 

• Да бъде измерваема – да може да се оценява във времето, като стойност и количество; 

• Да бъде достъпна – наистина да може да се достигне с наличните способности и 

ресурси; 

• Да бъде релевантна – да допринася за визираното бизнес въздействие (цел); 

• Да се включва във времето: 

- да има срок за приключване; 

- да може да се постигне за отделеното време; 

- да бъде под контрола на Предприемача. 

Установете специфични цели за всеки продукт / линия продукти и услуги поотделно. 

5. Силни страни, слаби страни, възможности, заплахи – с анализирането на тези 

характеристики на бизнеса ще получите ясна картина за текущото състояние на компанията и ще 

знаете кои са етапите за изминаване за осигуряване на постиженията на бизнеса. Освен това, 
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анализът помага за опознаване и разбиране на широкия контекст, в който функционира 

компанията. Осъществяването на този анализ и експлоатирането на получените резултати и 

вследствие на който могат да направят разликата между успеха и провала в бизнеса. 

Силните страни и слабите страни са елементи в компанията, върху които имате пряк 

контрол, докато възможностите и заплахите идват от външна среда и могат да повлияят 

положително или отрицателно, в зависимост от колко динамична е компанията и колко 

предвидим/връхновен сте когато взимате решенията. 

Примери въпроси, на които би трябвало да отговаря SWOT анализа: 

S – силни страни W – слаби страни 

В каква област сме най-добрите? 

Какви специфични умения има работната 

сила? 

С какви уникални ресурси разполагаме? 

С какви финансови ресурси разполагаме? 

Каква технология използваме? 

Каква е степента оптимизаци на вътрешните 

процеси? 

Къде сме най-слабите? 

Какъв вид обучение им липсва на нашите служители? 

Каква е степента на привързаността на нашите 

служители? 

Каква е нашата финансова позиция? 

O – Възможности T – заплахи 

Какви промени на външната среда можем да 

използваме? 

До каква нова технология бихме могли да 

имаме достъп? 

Какви нови пазари биха могли да се 

отварят? 

Как се е променило потребителското 

поведение на потенциалните клиенти? 

Какво би могла конкуренцията да каже в наш ущърб? 

Какво ново законодателство би могло да засегне 

нашите интересит? 

Какви социални промени биха могли да бъдат 

заплаха за нас? 

По какъв начин ще ни засяга икономическата 

цикличност (възход-падение)? 

Ролята на SWOT анализа е да Ви помага да: 

-   Консолидирате своите силни страни; 

-   Подобрите съответните въпроси, представляващи слабите страни; 

-   Оползотворявайте възможностите от околната среда; 

-   Избягвайте заплахите, които могат да Ви поставят в опасност печалбата или бизнесa. 
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 6. Стратегическо планиране – това представлява най-важната стъпка в разработване на  

бизнес плана, тъй като без представянето на ефективните дейности, всички представени по-

горе елементи остават нулеви. Тук трябва да бъдат включени маркетинговата стратегия и за 

продажби. 

  

ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ. Тематично съдържание за обучение за Ниво 2 – висше 
образование 

 

7. Финансово планиране – един бизнес може да функционира без бюджетиране, но 

препоръчително е да се работи въз основа на ясно финансово планиране за постигане на 

поставените  цели, зa взимане на решения информирано и зa по-добър контрол върху потоците в 

брой. 

Потоците в брой би трябвало да включват: 

o Постъпления от продажби, 

o Плащания към доставчици, 

o Закупуване на основни средства, 

o Плащания към държавния бюджет, 

o Връщане на разсрочките от банковите заеми, 

o Плащане на банковите лихви. 

Тези категории постъпления/плащания са анализирани, като се използват редица 

показатели, отбелязващи еволюцията на потоците в брой в бизнеса. 

Отчетността на потоците в брой е от особено значение, особено в случая на start-up-

овете, тъй като през първия период има разлика между плащания и постъпления. 

За глобалния анализ на финансовите въпроси се използват различни показатели за 

постижение. 

8. Система за мониториг и оценка – след установяване на целитe, за да се уверите, че 

можете да ги постигнете, разделете ги на по-малки дейности, които да могат да бъдат по-лесно 

мониторизирани и оценени. Един план, който не може да се мониторизира и оценява, сигурно се 

насочва към провал. По време на мониторинга и оценката ще установите къде нещата бяха 

планирани и изпълнени правилно и къде има още нужда от регулиране на постигане на 

поставените цели. 
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Въпреки че някои цели ще Ви се струват трудно за изминаване, не се отказвайте лесно, а 

запомнене, че осъществяването на важните неща изисква време и труд! 

Какви раздели трябва да включва бизнес планът? 

Бизнес планът трябва да бъде организиран по отделни раздели и добре определени, 

които поставят в светлина стратегията на компанията, продукта или услугата, маркетинговите и 

продажни планове, както и финансовата информация. 

Няма общо приет ред, в който се разработват бизнес плановете, като единствената 

забележка е, че резюмето се разработва в края, за дa има колкото се може по-ясна обща 

картина зa бизнеса. 

Един пример за Схемата за бизнес плана е както следва
27

: 

1. Резюме. 

2. Описание на компанията: 

2.1. Мисия/Ценности, 

2.2. Кратка история, 

2.3. Цели. 

3. Продукти и услуги: 

3.1. Характеристики, 

3.2. Ползи, 

3.3. Етап на развитие, 

3.4. Използвана технология (където се налага), 

3.5. Бъдещи продукти или услуги. 

4. Aнализ на пазара и нa промишлеността: 

4.1. Пазарен дял и потенциал за растеж, 

4.2. Целеви пазар, 

4.3. Сегментиране на пазара, 

4.4. Нужди, 

4.5. Тенденции, 

4.6. Aнализ на промишлеността, 

4.7. Конкуренция, 

4.8. Предоставените от  пазара възможности. 

                                                           
27

  https://www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-scrii-un-plan-de-afacere/ce-trebuie-sa-contina-un-plan-de-afacere/ 
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5. Стратегия и изпълнение: 

5.1. Предложена стойност, 

5.2. Конкурентноспособно предимство, 

5.3. Маркетингова стратегия: 

5.3.1. Позициониране, 

5.3.2. Стратегия относно продукта/услугата, 

5.3.3. Стратегия относно цената, 

5.3.4. Стратегия относно дистрибуцията, 

5.3.5. Стратегия на насърчаване, 

5.3.6. Маркетингови програми, 

5.4. Стратегия за продажби: 

5.4.1. Прогнози за продажби, 

5.4.2. Програми за продажби, 

5.5. Стратегически партньорства, 

5.6. Система за мониторинг и оценка. 

6. Управление: 

6.1. Организационна структура, 

6.2. Управленски екип, 

6.3. План за вербуване и обучаване. 

7. Финансово планиране: 

7.1. Ключови финансови показатели, 

7.2. Финансови проекции, 

7.3. Прогнози за паричния поток, 

7.4. Анализ разход-полза, 

7.5. Източници за финансиране, 

7.6. управление на риска, 

7.7. финансирането: 

7.7.1. Потребност от финансиране, 

7.7.2. Решения за финансиране. 

Приложения 

Задължителни: 
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• Финансови прогнози: 3-5 години, 

• Прогнози относно паричния поток, 

• Автобиографии на управлението. 

По избор: 

• резултати на пазарни проучвания, 

• оперативни планове, 

• всякакви други материали, които могат да предоставят релевантни информации 

за лицата, които ще прочетат бизнес планът. 

IV-ти етап: Изпълнение на бизнеса
28

. В настоящия раздел трябва подробно да описвате по 

какъв начин организирате това, което желаете да изпълните. Не става дума толкова за много 

техническо описание (подобен материал би могъл да бъде само като приложение към бизнес 

план), по-скоро е описание на системата, която желаете да внедрявате. 

1. планът за управление - трябва да cъдържа описание на начина, по който ще се 

управлява бизнесa. Особен акцент трябва да се поставя върху системите и инструментe за 

мониторинг и оценка, които ще внедрите. 

Друга тема, която трябва да се засяга е свързана с човешките ресурси, въвлечени в 

дейностите за управление. Добър специалист не винаги е и добър мениджър. Изискваните 

качества от един мениджър не са да познава на изуст всеки компонент на наблюдавания 

технологичен процес, а да умее да създава или да използва инструменти за оценка, които да го 

предупреждават когато нещо не протича добре, да му покажат къде има проблем и да му 

помогнат в намирането на решението и неговото изпълнение. 

Оценяването на едно лице се възприема от две гледни точки: нa професионалните  

способности и управленските способности. Тези две страни никога не трябва да се смесват. 

В степента, в която напредвате по йерархичната стълба намалява делът на 

професионалните изисквания и се увеличава делът на управленските изисквания. От друга 

страна, напредването по йерархичната стълба се осъществява по професионални критерии. По 

този начин всеки човек може да бъде повишен за своите професионални способности, но 

длъжността, която стига да заема изисква все повече управленски качества. 

                                                           
28

  http://www.мениджър.ro/articole/cum-sa-dezvolti-un-plan-de-afaceri-12/implementarea-unei-afaceri-si-pozitionarea-

strategica-intr-un-plan-de-afaceri-74.html 
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2. Eкип или човешки ресурси. В почти всяка дейност, ключовият фактор в постигането на 

успеха са въвлечените хора. 

В настоящия раздел трябва да бъдат достигнати главно следните теми: 

- постигане на органиграмата; 

- подбор на персонала; 

- след наемане на работа трябва да има системи за оценка на персонала. Всеки служител 

трябва да знае, че постоянно е подложен на оцецяване и че развитието на неговата кариера 

зависи от резултатите от тези оценки; 

- всяка фирма трябва да разполага със система за възнаграждаване на служителите и, 

естествено система за задължаване, когато се налага. Възнаграждаването на един служител 

може да се осъществява по няколко начина: финансова (с премии или увеличаване на 

заплатата), с повишаване по йерархичната стълба, с участие в курсове, семинари, конференции. 

3. Технически условия. За внедряване на бизнес необходимо е изпълнението на 

определени технически условия, които трябва да бъдат описании трябва да покажете по какъв 

начин ще ги спазвате (или по какъв начин са спазвани) и по какъв начин Ви влияят бизнеса. 

4. Оперативен план – съставен е от списък от етапи, които трябва да се изминават за 

постигане на поставените цели. Този списък трябва да постига всички задължителни точки за 

успех в бизнеса и които влияят (или могат да влияят) други етапи. 

В оперативния план има два вида дейности. Някои имат определен марж на безопасност 

(приключването на подобна дейност c ден закъснение не води до изменение на окончателната 

цел) и други, които са критични и чието закъсняване не може да се наваксва повече. 

Стратегическо позициониране. Тази последна описателна част е резултат от предишните 

раздели и трябва да се обмисля, изхождайки от отбелязаното в другите раздели. 

1. План на насърчаване. От същото значение както и изпълнението на продуктите и 

услугите, необходими на пазара е и фактът, че нуждаещите се от тях да научат, че 

съществувате. Напразно имате качествени продукти ако Вашите потенциални клиенти не ги 

познават. В зависимост от спецификата на всеки бизнес трябва да бъдат идентифицирани най-

ефективните средства за насърчаване. В бизнеса няма общо валиден метод или средство. 

Разходите за промотиране са доста високи (дори да не говорим, например, за рекламни 

кампании по радио или телевизия). Тези разходи трябва да бъдат взети в предвид когато 

решавате каква форма на промотиране избирате. 
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2. План за реализация (продажба). Дори да разполагате с добър продукт и Вашите 

потенциални клиенти го познавате, ако тези клиенти нямат достъп до съответния продукт имате 

всички шансове да валирате. 

В зависимост от спецификата на бизнеса и от други методи за реализация, можете да 

отбележите продажбата посредство специализираните магазини или определени интернет 

сайтове или посредством  мрежи за дистрибуция или други методи, съответстващи на 

спецификата на бизнеса. Планът за реализация е тясно свързан c плана за насърчаване, c 

клиентите, които идентифицирате или c конкуренцията. 

3. Планът за развитие. Всеки бизнес трябва да разполага с план за развитие. 

Следователно, рано или късно има всички шансове да фалира. Намираме се в постоянно 

променящ се свят, с предвидими или непредвидими външни фактори, които ни влияят все 

повече. При тези условия, Вашата способност за приспособяване е съществена за постигане на 

успеха в бизнеса. 

Планът за развитие не трябва да води до липса на последователност на съответната 

дейност (развитието не означава установяването на нови цели, без никаква връзка със старите). 

Развитието изхожда от това, което сте имали в определен момент и от това да се опитвате да 

направите повече или по различен начин. 

4. Партньори. Освен “партньорствата”, които трябва да имате с Вашите клиенти и 

доставчици, обикновено бизнес предполага наличието и на други партньорства. Всяко от тези 

отношения внимателно трябва да бъдат обмислени и aнализирани, като те трябва да бъдат 

колкото се може по-ясни и всяка страна да познава точно какво трябва да изпълнява/предоставя 

и какво трябва да получава. 

Много важно е когато обмисляте бизнес партньорство е да застанете на мястото на 

потенциалния партньор и да видите какво печели той. Решаващо условие едно партньорство да 

бъде успешно е двете страни да печелят нещо и не само от финансова гледна точка. 

Печалбите могат да бъдат от няколко вида: опит, влизане на нов пазар, напредък. 

Съществено е двамата бизнес партньори да осъзнават каква е тяхната печалба и тя да ги 

задоволява. 
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2-ра част. ОЦЕНЯВАНЕ НА БИЗНЕС ИДЕЯ. ПОЕТИ РИСКОВЕ И РЕШЕНИЯ. Тематично 

съдържание за преминаване на Ниво 1 - начално/средно образование и Ниво 2 - висше 

образование 

 

Оценяване на бизнес идея 

За да се увери, че неговият бизнес план ще бъде успешен, предприемачът трябва да е 

способен да оценява непрекъснато внедряването на бизнес плана и да поеме свързаните с него 

рискове. Дейността за оценяване на бизнес плана се осъществява още на етапа на съставяне и 

представлява непрекъсната дейност за целия период на неговото внедряване, както и след 

завършване на проекта/бизнес плана. 

Оценките имат ролята да определят значимостта и постигането на целите, ефикасността 

и възвращаемостта на бизнеса, неговото въздействие и устойчивост. 

В зависимост от момента, в който се извършват, оценките могат да се класифицират 

като: 

- Първоначална: осъществява се във фазата на разработване на бизнес плана и 

представлява моментът, когато се анализира жизнеспособността на бизнес идеята и се взема 

решение за стартиране на бизнес плана; 

- Междинна: Осъществява се по време на внедряване на бизнес плана и има за цел 

вземането на решения по отношение на продължаването, изменението или изоставянето на 

проекта/бизнес плана; 

- Крайна: Осъществява се в края на периода за внедряване на проекта/при достигане на 

бизнес зрялост и има за цел определяне на получените окончателни резултати и проверка на 

постигането на целите; 

- Последваща: Осъществява се след приключване на изпълнението на проекта/когато 

бизнесът е достигнал зрялост и има за цел да анализират ефектите на проекта/бизнеса, както и 

да се вземе решение за репликиране на проекта/бизнеса или за участие в подобни проекти в 

бъдеще. 

Дейността за оценяване е полезна и необходима за всеки вид дейност, още повече в 

бизнеса, дейност, която включва редица рискове. Оценяването на бизнес идея има за цел: 
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ални възможности, ресурси и средства с нуждите и 

целите; 

 

В процеса на оценяване на бизнес идея предприемачът трябва да определи следното: 

- какво знае да прави по-добре; 

- какво му харесва да прави; 

- каква степен на риска може да приеме; 

- каква ще бъде ролята на семейството в бизнеса; 

- колко много и упорито възнамерява да работи; 

- какви условия би предпочел на работното място; 

- какви са основните цели и личните цели. 

 

Поемане на рисковете 

Съгласно Стандарт 11 – Управление на рисковете, определен от Международните 

одиторски стандарти, издадени от Съвета по международни одиторски стандарти и изразяване 

на сигурност (IAASB), мениджърът (предприемачът) има задължението да създава и поддържа 

стабилна система за вътрешен контрол, главно чрез:  

• идентифициране на основните рискове, които могат да засегнат ефективността и 

ефикасността на операциите, спазването на правилата и разпоредбите, доверието във 

финансовата информация и тази за вътрешно и външно управление, защитата на активите, 

предотвратяването и разкриването на злоупотреби; 

• дефиниране на приемливото ниво за излагане на тези рискове; 

• оценяване на вероятността за възникване на риска и на големината на неговото 

въздействие; 

• наблюдение на рисковете и на степента на адекватност на вътрешния контрол върху 

управлението на рисковете. 

Дефиниране на риска 

Съгласно дефиницията, предоставена от Международните одиторски стандарти: 

 Рискът представлява възможността за появяване на едно събитие, което ще окаже 

въздействие върху постигането на целите на организацията. 

Съгласно дефиницията, предоставена от Европейската комисия: 
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 Рискът представлява “всяко събитие, което може да възникне и което може да окаже 

значително влияние върху постигането на оперативните, стратегическите и 

политическите цели на ЕК. Загубените възможности също се считат за рискове”. 

 Загубените възможности са рискове, свързани с развитието и модернизирането на една 

организация и на нейните дейности (например: приспособяване към нови обстоятелства). 

Какво представлява риска? 

Рискът представлява всяко потенциално събитие или действие, което: 

 във всички случаи има отрицателни последици? 

 може да бъде приет на ниво структура? 

 оказва значително влияние върху постигането на целите на една структура/организация? 

Според дефиницията за икономически риск, предоставена от Ница Доброта в "Речник на 

икономиката", това представлява “несигурно и вероятно събитие или процес, което/който може 

да причини щета, загуба в една дейност, операция или икономическо действие”. Следователно 

икономическият риск се различава от несигурността поради факта, че икономическият риск се 

характеризира с възможността да се опише един закон (едно правило) за вероятност на 

очакваните резултати, както и с познаването на този закон от заинтересованите лица. 

Характеристики на риска. Рискът се характеризира със следното: 

 е несигурен от гледна точка на появата (не се знае със сигурност дали ще се прояви), 

 Материалност/ефект (засяга целта/целите на предприятието, има въздействие върху 

целта), 

 не е известна точната дата на проявяване, 

 не могат да се оразмерят с точност последиците и тяхното ниво, в случай на проявяване, 

 Рискът е ”несигурността, която има значение”, 

 Рискът ”свързва несигурността с целите”, 

 Рискът е събитие (положително или отрицателно). 

Ключови термини при управление на риска: 

Въздействие: последиците/ефектите в случай на проява на риска/възможността. 

Вероятност: мярка за възможността/честотата на появяване на риска, определена 

оценително или чрез количествено определяне. 

Апетит към риска/Толерантност към риска: „количеството” риск, което една 

организация е склонна да приеме или на което е склонна да се изложи в определен момент. 
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Присъщ риск (брутен): рискът, който съществува естествено във всяка дейност (рискът, 

който съществува преди да се предприеме мярка за неговото намаляване). 

Остатъчен риск (нетен): рискът, който остава след неговото третиране (след практично 

прилагане на мерките за ограничаване/управление на риска). 

Профил на риска: Описание на набор от рискове. 

Категории на рисковете
29

: 

1. Икономически рискове – дължат се на несигурността на развитието на пазара. 

2. Търговски рискове – произхождат от отношенията с партньорите за търговски обмен. 

3. Технологични рискове – следват от внезапната промяна в производствените процеси 

поради бързото развитие на техническия прогрес. 

4. Финансови рискове – представляват паричните загуби, които оказват влияние върху 

имуществото или резултатите. 

5. Стратегически рискове – които могат да възникнат поради: 

 - промяна на съотношението на силите в рамките на сферата на дейност, 

 - “война” на цените, 

 - нотариални практики. 

6. Политически и административни рискове – възникват поради действието на силите, 

които засягат механизмите за функциониране на националната или международната 

макросистема. 

7. Случайни рискове – дължат се на природни бедствия или други форсмажорни 

обстоятелства. 

Отношение спрямо всякакъв риск
30

: 

 Импулсивното (припряно), конкретизирано чрез подценяване на възможностите за 

провал, 

 Разумно-преувеличено и колебливо, характеризиращо се с надценяване на 

възможностите за провал, 

 Реалистично-трезвомислещо, което се основана на относително обективна оценка на 

реалното съотношение между вероятността за успех и тази за загуба. 

                                                           
29 https://www.slideshare.net/adinaromanescu/riscul-in-afaceri-4264028 
30 Същото като 29 
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 Елиминирането на рисковете – представлява действието върху потенциалните 

източници на рискове. Може да се вземе предвид намаляване на излагането на рискове, 

особено по отношение на съхранение, безопасност на работното място и др. 

 Покриването на рисковете – ако действието върху причините е недостатъчно, трябва да 

се вземе предвид покриването на рисковете, като се отчита факта, че всяко покриване е, 

едновременно, частично поради привилегиите или ограничителните и скъпо струващите 

клаузи, като премиите и компенсаторното финансиране се коригират в зависимост от 

уязвимостта. 

 Приемането (поемането) на рисковете – се извършва тогава, когато предприятието 

реши да бъде свой собствен застраховател. Тази техника се използва при маловажни 

рискове и които могат да бъдат въведени в бюджета поради високата честота на 

повторение. 

 

Поемане на рисковете по интелигентен начин
31

 

Поемането на рискове е неразделна част от бизнеса и живота, но много малко хора знаят 

как да управляват това така както трябва. Думата "риск" има лека негативна конотация, тя 

включва опасност, напрежение и евентуални загуби. Но рискът има също така и положителна 

страна, шанса да имаш голяма печалба. Всички рискове не са равни обаче. Някои рискове са 

просто глупави и не би трябвало никога да ги поемате. Но дори и в тези случаи, обикновено 

имаш някои емоционални ползи. 

Но какво се случва с интелигентните рискове? 

Очевидно са тези, при които положителното надхвърля отрицателното, поне в случая на 

вероятностите. И няма да намериш твърде много такива рискове в казината, например. 

 

Сега всички знаем, че в общи линии е лоша идея да поемеш риск, ако резултатът е 

отрицателен и потенциалът за растеж е много ограничен. Но също толкова глупаво е да 

пропуснеш интелигентен риск, от който очакваш положителни резултати и където 

потенциалният недостатък е много ограничен. Най-интелигентният риск е този, където 

потенциалният недостатък е ограничен, но потенциалът за растеж е практически неограничен. 

Това са рискове, които си заслужава да поемаш. 

                                                           
31 http://www.opr.ro/articole/asumarea-riscurilor-in-mod-inteligent 
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Ето няколко примери за интелигентни рискове: 

– да попиташ някого за среща (най-песимистичен сценарий - отхвърляне; най-добър 

сценарий - връзка със сродна душа), 

– да поискаш увеличение на заплатата, повишение (най-песимистичен сценарий - ще ти 

се откаже; най-добър сценарий - повишение или постоянно увеличение), 

– да създадеш блог (най-песимистичен сценарий - ще загубиш няколко часа от твоето 

време; най-добър сценарий - ще промениш живота си и света към по-добро) 

– да се присъединиш към нов клуб (най-песимистичен сценарий - ще загубиш известно 

време и след това ще се откажеш; най-добър сценарий - приятели за цял живот и 

много други ползи). 

Ключът към поемането на някои интелигентни рискове е да погледнеш много по-напред. 

За дълъг период от време и най-малките промени, които извършваш днес, могат да създадат 

огромни промени в дългосрочен план. А решението да не правиш нищо днес означава, че губиш 

дългосрочните си ползи. Да не правиш нищо не е неутрално нещо. Това е много, много по-

отрицателно от това. Тази е една от причините, поради която трябва да създадеш добри навици. 

В краткосрочен план е болезнена борба. Трябва да се изправяш винаги пред разочарованието. 

Но резултатите в дългосрочен план са изключителни. Удивително е какви разлики в 

дългосрочен план може да предизвика една малка промяна, извършена днес. Само малко 

повече самодисциплина, малко повече кураж, повече настойчивост, повече ентусиазъм, всичко 

това може да доведе до големи печалби в дългосрочен план. 

Не се отказвай по време на досадния период - досадният период е най-тежък, защото 

работиш много и имаш малко резултати. Може би работиш върху твоите умения и имаш малко 

резултати. Може би работиш върху твоите социални умения, но не успяваш да имаш прилична 

среща. Може би работиш върху твоите компютърни умения, но не успяваш да направиш дори 

един уеб сайт. Може би започваш нов бизнес, но не успяваш да направиш нищо така както 

трябва. Такъв е живота. Позволи си да работиш упорито и да имаш малко резултати, докато 

запазваш по интелигентен начин една положителна перспектива в дългосрочен план. 

Любовта е много по-силна от страха. Можеш да преодолееш по този начин страха да 

рискуваш, като се задълбочиш още повече в това, което обичаш да правиш. Мисълта да поемеш 

риск ще предизвика възбуда вместо тревога. 
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Открий интелигентен риск, който можеш да предприемеш днес. Най-вероятно няма да 

успееш. Но ако успееш? 

Празнувай и в двата случая, защото, независимо от резултата, ще спечелиш кураж само 

като правиш този опит. 

 

V-ти етап: Наблюдение на внедряването на бизнеса
32

.  

Като се вземе предвид факта, че времевият хоризонт, за който се отнася един бизнес 

план, може да обхваща няколко години, а динамиката на икономическия живот регистрира 

значителни промени при много по-кратки интервали, е необходимо неговото периодично 

преразглеждане, с цел съгласуване с новите реалности. Преценява се от страна на 

специалистите, че периодичността на преразглежданията на бизнес плана трябва да бъде 

шестмесечна или, най-много, годишна. Основните елементи, които се препоръчват да бъдат 

взети предвид при преразглеждане и наблюдение на бизнес плановете, са: 

 преразглежданията и актуализациите могат да се отнасят за общ проблем, причинен от 

значителна промяна на средата или когато е бил преминат важен етап на проекта; 

 в някои ситуации бизнес планът трябва да се актуализира и адаптира към различни 

ситуации или различни събеседници (презентации на панаири, ръководители на 

чуждестранни делегации, които са заинтересовани от партньорство, различни фази на 

процес на преговаряне и др.). Преразглеждането в такива ситуации се отнася до 

финансовите проекции, прогнозите за текущата година с актуализирани резултати, 

"поправка" на търговските проекти в зависимост от текущите резултати и др.; 

 бизнес планът, от гледна точка на времевия хоризонт, трябва да се актуализира 

"плъзгащо", като трябва да бъде "непрекъснат" план и след всеки изминал период е 

необходимо да се добави друг с еднаква дължина; 

 наблюдението на бизнес плана се извършва: 

- вътрешно, когато планът е за вътрешна употреба; 

- външно, когато планът е служил, например, за получаване на финансиране от банка; 

 като управленска роля, наблюдението на изпълнението на плана представлява процедура 

за измерване и сравняване на целите с констатираната реалност; 

                                                           
32 http://www.rasfoiesc.com/business/management/PLANUL-DE-AFACERI-CA-INSTRUMEN21.php 
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 функциите на наблюдението на бизнес план са: за констатиране; за предвиждане; за 

оценка и диагностика; за регулиране; образователна; 

 при външните планове преобладава констативната функция; 

 в зависимост от визирания времеви хоризонт, чрез действията за наблюдение, контролът 

може да бъде: прогнозиращ - стратегически, превантивен, едновременен (оперативен-

текущ), постфактум. 

При стратегическия контрол се осигурява съгласуваността между стратегическите 

цели на фирмата и потенциалните ресурси. Едновременният контрол се упражнява заедно с 

протичането на подложените на контрол операции с цел осигуряване на съгласуваност 

между извършените действия и програмираните параметри за съответния период, с цел 

докладване на мениджърите на отклоненията, доколкото е възможно, преди да възникнат, 

с цел предотвратяване на неефективните действия. Контролът постфактум се отнася за 

приключени периоди и има за цел констатиране на отклоненията от програмата, както и 

мерки за регулиране и усъвършенстване на дейността; 

 в зависимост от преследваните крайни цели, наблюдението на дейността на фирмата 

се осъществява по два начина: контрол по същество и отчетнически контрол. 

Справяне при непредвидени ситуации: 

- непредвидените ситуации (но не и задължително неочаквани) могат да засегнат 

положително или отрицателно протичането на бизнеса. Бизнес планът, чрез 

оценяването на рисковете, е извършил проекцията на постиженията чрез тяхното 

"вграждане" при оразмеряването на индикаторите; много от тях не са предвидими, 

така че планът трябва да се актуализира чрез "нови сценарии". 

- примери за непредвидени ситуации: изменения в данъчния режим; изменения в 

системата за предоставяне на различни облекчения; нови разпоредби в 

митническите тарифни системи; промени в системите за заплащане на заплати; 

стачки; природни бедствия и др.; 

- вследствие на появата на някои непредвидени ситуации е необходима проверката на 

реализма на първоначалните цели, произтичащ от оценката на последиците от 

непредвидените ситуации; 

- в зависимост от последиците от непредвидената ситуация, трябва да се оцени 

възможността за разработване на нова стратегия или дори на нов план. 



              

         

 

 
www.interregrobg.eu 

Съдържанието на настоящия материал не представлява задължително официалното становище 
на Европейския Съюз. 

R
O

M
A

N
IA

N

FO
R

QUALITY

 MOVEMENT

CM

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО  БЪДЕЩЕ! 
 ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ 

Преразглеждането на бизнес плана предполага преминаване на следните етапи: 

- проверка на валидността на целите и евентуално тяхно преразглеждане; 

- определяне на валидността на опциите; 

- оценяване на ефектите спрямо обема на наличните ресурси за изпълнение на плана; 

- разработване на сценарии с всички изменения и тестове относно способността за 

реакция на фирмата; 

- проверка на валидността на задачите, мерките и отговорностите, с евентуално тяхно 

преразглеждане; 

- уведомяване на участващия персонал относно всички изменения, които са 

извършени в плана. 

 

3-та част. РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА. ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ С ПОМОЩТА НА ЕКИПА. 

Тематично съдържание за преминаване на Ниво 1 - начално/средно образование и Ниво 2 - 

висше образование 

 
Служител или работодатели? Работа в екип или индивидуално? 

В повечето случаи, при интервютата за назначаване на работа, работодателите изискват 

от кандидатите умения за работа в екип. Независимо дали длъжността, за която кандидатът 

кандидатства, наистина предполага ежедневна работа в екип или индивидуална работа, целта е 

същата, съответно приноса на кандидата за реализиране на целите на организацията. 

Дори да можеш да си помислиш, че ще се справиш и без помощта на другите, ще 

забележиш, че може би те няма да се справят без твоята помощ. Ти си важна част от големия 

пъзел и твоята работа представлява също толкова много за компанията, колкото и работата на 

другите твои колеги. Ако всеки човек си постави достатъчно ясни лични и професионални цели, 

работата в екип няма да изглежда вече толкова трудна.
33

 

Въпреки това, понякога е безполезно да настояваш да работиш в компания само заради 

работата в екип, но ти да искаш свобода за вземане на решения и за изразяване на 

творчеството. Има много хора, които дават максимална производителност тогава, когато работят 

индивидуално, а липсата на работни места прави така, че предприемачеството да се превърне в 

                                                           
33 https://cristinastoian.wordpress.com/2013/12/26/angajat-sau-antreprenor-munca-in-echipa-sau-individual/ 
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чудесна алтернатива, въпреки че предполага висока доза кураж, увереност в собствените сили и 

добре организиран план.
34

 

Какво представлява екипа? Екипът е малък брой лица, които са се събрали за 

постигане на общи цели, които ги поддържат единни и отговорни едни спрямо други
35

. 

Екипите имат нужда от допълнителни качества, за да постигнат своите цели, и от 

сътрудничество и гъвкавост от страна на членовете. 

Екипът може също да бъде дефиниран и като "лица, работещи заедно в група, за да 

реализират нещо", дефиниция, която ясно определя, че екипът има добре дефинирана цел. 

Друга дефиниция на този термин е тази, според която екипът представлява 

"ограничен брой лица с допълнителни умения, които следват една цел, цели за 

реализиране и един общ подход, за което се считат за взаимно отговорни”
36

. 

Тази дефиниция идентифицира поредица от важни характеристики на екипа, 

съответно: той има малко лица на брой; лица, които притежават допълнителни умения - 

това предполага предварително определяне на лицата, които ще бъдат част от екипа; които 

следват обща цел - общата причина, която довежда заедно тези лица; и общи цели за 

постигане - те очакват определени резултати вследствие на техните дейности; както и общ 

подход - начин на работа, приет от всички; като всички се считат за взаимно отговорни - 

споделена отговорност. 

Работата в екип представлява способността на хората да работят заедно, за да 

реализират обща идея или по-скоро представлява тяхната способност да насочват 

индивидуалните постижения към организационните цели или източника, който позволява 

на обикновените хора да постигат необичайни резултати. 

Въпреки че съществуват многобройни ползи от работата в екип, тя не е силната 

точка на всички. Но ако се изпълнява добре, работата в екип може да донесе отлични 

резултати. 

Но, за да се случи това, трябва всички членове на екипа да разберат, че работата в 

екип не означава възлагане на задачите на един или двама от членовете, а останалите да 

получат ползите, резултатите и похвалите. Този начин на работа в екип ще доведе до 

недоволства и конфликти в екипа. За да се предотврати този сценарий и за да се получат 

                                                           
34 Същото като 30 
35  Katzenbach Jon R, Douglas K. Smith, “The Wisdom of Teams: Creating the High Performance Organization”, New York, Harper 
Business, 1993 
36  Същото като 32 
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възможно най-добрите резултати, още от самото начало, трябва ясно да се определи 

ролята и задачите на всеки член на екипа, като се вземат предвид способностите и 

уменията на всеки. А впоследствие, по време на провеждане на дейността/проекта в екип, 

е абсолютно наложително всички членове да комуникират много добре, като евентуалните 

недоволства, които могат да възникнат, ще могат да се разрешат чрез комуникация. 

Следователно работата в екип при предприемачеството не би трябвало да ни плаши 

предприемачите, а да я приложим на практика всеки път, когато има възможност, защото 

има редица предимства като: 

1. Осъществяване на дейността/проекта много по-бързо отколкото би могъл да я 

осъществи сам. 

2. Постигане на много по-добри резултати спрямо тези, постигнати по индивидуален 

начин, защото участието на повече хора (повече очи и повече мнения) предполага 

диверсификация и избор на най-добрата идея. 

3. Вземайки предвид факта, че екипът ще бъде съставен от служители с различни 

степени на стаж и опит, членовете на екипа, които са начинаещи, ще имат възможност да 

натрупат нови знания и нова информация от опитните. 

4. Един екип няма да функционира правилно без шеф, така че останалите членове на 

екипа ще имат възможност да натрупат от неговия опит на лидер. 

5. Членовете на екипа ще усвоят и ще развият способността си да помагат и да бъдат 

подпомогнати. При изпълнението на проект/задача в екип неговите членове се нуждаят от 

взаимна помощ, защото без комуникация и помощ резултатите на екипа ще бъдат обречени 

на провал. 

6. Друго предимство на работата в екип представлява развитието на 

конкурентоспособността на членовете на екипа. Въпреки че имат обща цел, нито един от 

тях няма да иска да бъде по-долу от другите, като поради тази причина ще направи всичко 

възможно, за да се справи по най-добрия начин със задачите, които е получил. 

7. Чрез работата в екип неговите членове имат възможност да бъдат забелязани от 

ръководството на организацията/предприемача, чрез индивидуалните им 

приноси/постижения/идеи, като поради тази причина работата в екип предлага възможност 

за повишаване в длъжност на членовете на екипа. 

ЖИВОТА НА ЕКИПА 
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Екипите могат да бъдат анализирани по различни начини. Обаче, един много 

полезен начин е този, в който да считаме, че екипът има собствен живот. По подобен 

начин, в който ние като индивиди преминаваме през поредица от етапи в нашия живот, 

също така и екипите преминават/следват и те през поредица от етапи в жизнения цикъл на 

екипа. Ако треньорът разбира и е наясно с тези етапи, тогава организацията на екипа ще 

бъде лесна за реализиране, а целите и задачите лесни за постигане. 

ЛИЦАТА ОТ ЕКИПА 

Често, когато се планира работа в екип, фокусът е насочен върху задачата и по-

малко върху участващите лица. Случва се така, защото е по-лесно да се организира 

задачата, отколкото да се ръководи екипа, именно защото хората се различават по 

отношение на поведение, лични характеристики, ниво на образование и опит, стил на 

мислене и т.н. 

Затова предприемачът трябва да вземе предвид всички тези аспекти за лицата, 

които ще работят в екипа, с цел изпълнение на дейността/проекта и да начертае още от 

самото начало и ясно ролята на всеки член на екипа. 

Важността на ролите в екипа е проучена за първи път от д-р Мередит Белбин в 

продължение на 9 години, като през това време е наблюдавал и оценил поведението, 

индивидуалността и стиловете на мислене на един екип от центъра "Henley Management" от 

Великобритания. След този период на упражнения Белбин публикува за първи път теорията 

за ролите в екипа през 1981 година. 

Според Белбин ролята представлява “специфична тенденция на едно лице да се 

отнася, да допринася и да взаимодейства с околните”
37

. 

Теорията на Белбин включва девет такива роли, представляващи уникални 

комбинации от положителни и отрицателни поведенчески аспекти. На практика едно лице е 

способно да се справи с две, три или дори четири предпочитани основни роли. Същото 

лице може да има няколко второстепенни роли, с които да се справя тогава, когато 

ситуацията го изисква, и редица роли, за които не е подходящо, които всъщност трябва да 

избягва. Разпределението на тези роли произтича от личния профил, който се съставя чрез 

улавяне чрез специфични начини на собственото възприятие и на възприятието на 

                                                           
37 http://www.rosscon.ro/teoria-rolurilor-de-echipa-belbin-si-aplicarea-sa-in-practica/ 
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наблюдателите (колеги, мениджър, подчинени, сътрудници, клиенти и т.н.) върху 

поведението на съответното лице.
38

 

В допълнение спрямо личния профил може да се състави и профил на длъжността, 

която заема съответното лице. Множеството информация, получена на индивидуално ниво, 

за длъжностите и за целия екип, правят от теорията за ролите в екипа един отличен 

инструмент за индивидуална оценка, мениджмънт на личностното развитие, изграждане и 

развитие на екипа, ръководене на екипа, подбор на кандидатите за определена длъжност, 

мениджърско образование.
39

 

 

Прилагане на Теорията на Ролите в Екипа
40

 

Теорията за ролите в екипа и свързаните с тях инструменти могат да бъдат усвоени с 

помощта на програми за обучение и консултантски услуги, които имат ролята да осигурят 

предаването на знания към участниците и да улеснят прилагането на теоретичните 

концепции в практиката. Тези програми са насочени към следните категории персонал: 

- членове на млади екипи, които искат да се познават по-добре и да подобрят начина, 

по който работят заедно; 

- членове на екипи по проекти или междуведомствени екипи; 

- членове на ведомствени екипи, съставени от служители, които работят в същия 

отдел (в същото ведомство); 

- членове на управленски екипи, съставени от функционални мениджъри; 

- всички служители на компания с малък или среден размер. 

Ролята на програмата за обучение е да ангажира участниците при: 

- запознаване с концепцията относно ролите в екипа и с информацията, която е 

предоставена от съседните инструменти; 

- разбиране на индивидуалния профил на ролите в екипа през призмата на 

собственото възприемане и тази на възприемането на наблюдателите; 

- съобщаване на тази информация на колегите в екипа, предоставяне и получаване на 

обратна информация (feedback); 

- определяне на насоки за личностно развитие; 

                                                           
38 Същото като 37 
39 Същото като 37 
40 Същото като 37 
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- тестване и прилагане на практика на техниките за изграждане и развитие на екипа, 

препоръчвани от Мередит Белбин; 

- анализ на баланса на участващия екип през призмата на ролите в екипа и обсъждане 

на начините за подобрение на ефективността на екипа. 

Програмата за обучение може да бъде допълнена с консултантски дейности, които 

да подпомагат практическото приложение на научените концепции, да улесняват активното 

използване на информацията, произтичаща от индивидуалните оценки, да подкрепят 

решенията за личностно развитие и развитие на екипите и да гарантират на участващите 

лица, че използват правилно техниките за подобряване на ефективността на екипа. 

Консултантските дейности допринасят също така за коригиране на евентуалните 

отклонения и погрешни прилагания на информацията за ролята в екипа и засилват 

доверието на участниците в използваните концепции и инструменти. 

Анализирайки поведението на членовете и ефективността на екипа, беше 

установено, че тази концепция за ролите в екипа може да доведе до значителни 

подобрения: 

- При ниски постижения е необходим добър координатор или финализатор. 

- За конфликти е необходим силен съотборник или координатор. 

- Средните постижения могат да бъдат подобрени с помощта на изследовател на 

ресурси, новатор или обучаващо лице. 

- Екипите, които са податливи на грешки, имат нужда от наблюдател - оценител. 

Различните роли са полезни при различни обстоятелства: 

- Новите членове на екипа имат нужда от добро обучаващо лице. 

- Конкурентните ситуации имат нужда от новатор с добри идеи. 

- При рискови ситуации е необходим добър оценител. 

Следователно анализът на екипа трябва да включва както ролите на членовете, така 

и уменията, които са необходими в екипа. 

Насърчаването на работата в екип в рамките на бизнеса е изключително важно за 

максимизиране на шансовете за успех на бизнеса, като това представлява способността и 

желанието на предприемача да си сътрудничи с другите в рамките на един екип, както и 

неговата способност да научи други лица да работят в екип с цел постигане на целите, 

които са предвидени в бизнес плана. 
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Работата в екип – двигател на успеха
41

. Известен е факта, че в почти всякакъв вид 

дейност успехът се дължи, повечето пъти, на плодовете на съвместното усилие, на 

работата в екип. Успехите или пораженията не се дължат изключително нито на шефа, нито 

на подчинените, а са резултата на двете страни. Реалността ни доказва, че не е достатъчно 

една професионална група да бъде съставена от силни, компетентни и опитни личности. 

Ако между тях не съществува съвместимост, взаимно разбирателство, обща визия и 

мотивация, съсредоточени върху приемането на предложената цел, солидарност и 

другарство, не могат да се постигнат похвални резултати. Оползотворяването на работния 

потенциал на всеки от тях, развитието в професионалната кариера не се осъществяват без 

работа и спазване на изискванията за обучение и поддържане на екипния дух. До това 

състояние, което подсилва качеството и ефективността на работата на всеки от тях, се 

постига само тогава, когато хората разбират, че цялото не е равно на сумата от частите, а 

на малко повече, което произтича от взаимодействието с групата, от хармонията на 

междуличностните отношения, от идентифицирането на хората с ценностите и целите на 

групата. Да се работи в разделена група, в която караниците и неразбирателствата се 

случват често, в която преобладават гордостта и антипатията, нагласи за изолация, 

пренебрежение или безразличие, в която всеки се опитва самостоятелно да разреши своите 

проблеми, в която очернянето на другия се практикува ежедневно, без съмнение 

представлява сериозна пречка, за да се работи с удоволствие. За да не се стигне до тази 

ситуация, всеки трябва да допринася за преобразуването на определен брой хора, които 

работят на едно място, в хомогенна и функционална група. 

В един истински екип има нужда от популяризиране на правила като: 

1. Уважавайте колегите си, отнасяйте се към тях така както бихте искали да се 

отнасят към вас, като към способни хора, с хубави качества, с нужди, стремежи и цели, 

също толкова основателни като вашите. 

2. Работете добре и интензивно, гледайте да имате резултати не за да 

превъзхождате колегите си, за да им докажете, че сте по-умен и по-способен от тях, или за 

да докажете на шефа, че сте по-ценен от всеки друг, а поради разбиране на 

                                                           
41 http://www.munca.ro/articole/?idarticol=117 
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необходимостите на работата, на нуждата да се изпълняват правилно служебните 

задължения. 

3. Комуникирайте актуално, информирайте се взаимно, консултирайте се с другите, 

помогнете си в процеса за подготовка и изпълнение на действие; при успех насладете се 

заедно, при провал, запазете вашето спокойствие и яснота, не се обвинявайте един друг; 

потърсете заедно причините за провала и възобновете от началото и с увереност 

първоначалното действие. 

4. Не превръщайте разногласията при изразяване на мнение и предлагане на 

решение в причини за каране или обвинения. Погледнете ги като нещо естествено, 

гледайте да доловите общите елементи, имайте силата да признаете и оцените открито 

идеята на другия тогава, когато е по-добра. 

5. Избягвайте очернянето и клеветата, не коментирайте отрицателно за различни 

колеги и не образувайте малки групи, които да разделят екипа. 

6. Помагайте си и си сътрудничете активно. Приемете идеята, че по този начин се 

допълвате взаимно не от състрадание, а за да се запълни или замести невежеството на 

другия, за успеха на действието, за осъществяване на дейностите на организацията. 

7. Независимо от важността и опита, от личното участие при постиженията на 

групата, не предавайте чувство си на превъзходство, избягвайте арогантността и 

високомерието, но насърчавайте честната похвала и приятелския подтик. 

8. Преценете с откровеност и честност резултата от работата на колегите, не 

подценявайте техните усилия и инициатива за постигане на резултати. Разговаряйте във 

връзка с това, учете се от опита на другите, помолете ги за помощ тогава, когато имате 

нужда. 

9. Не обвинявайте други хора за лични грешки. Поемете ги върху себе си, признайте 

открито в какво се състои вашата вина, това ще укрепи вашия имидж в очите на колегите. 

10. Развивайте и укрепвайте приятелското чувство, споделяйте от вашите 

изживявания, вълнения и удовлетворение, засягайте с такт и дискретност и проблемите, 

които надхвърлят професионалната рамка. 

 За да оцените постиженията на екипа, представяме по-долу един модел на лист за 
оценяване. 
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ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ 

Нива на постижение 

Ниво Постижение Описание 

1. Забележително Надвишава с много очакванията. Изключителни 
постижения. Има значително въздействие върху 
постиженията на компанията. 

2. Отлично Надвишава постоянно очакванията и играе важна роля при 
успеха на компанията. 

3. Над средно ниво Надвишава често очакванията и доказва възможността за 
надвишаване на стандартите. 

4. Компетентно Достига постоянно очакванията и надвишава периодично 
очакваните резултати. 

5. Изисква развитие Изисква развитие, за да достигне ниво "компетентно". 
Може да бъде случай на начинаещ за съответната 
функция. 

6. Незадоволително Постиженията се намират на минимума на очакванията и 
исканията. Изискват се корективни действия. 
Подобрението е от съществено значение. 
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АНЕКС - Модел на Бизнес план 

1. ОБЩИ ДАННИ / МОЛБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

1.1. Име на фирмата:   

1.2Основна дейност на дружеството или съответния код по КИД:  

1.3. Дейност на кода по КИД, по която се включва в една от 4-те категории: 

 

 

1.4. Вид дружествен капитал: 

Вид дружествен капитал (%) Частен 

Румънски/Български  

Чужд  

 

1.5.Адрес, тел./факс, електронна поща: 

    

 

   1.6. Лице за контакт: 

   6. Съдружници, основни акционери: 

Фамилно име и 

презиме/Наименование 

Местожителство / 

седалище на дружеството 

Дял в дружествения 

капитал % 

   

   

   

 

2. ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЯ 

В този начален раздел опитайте се да отговорите на следните въпроси: 

A. В какво се състои естеството на бизнеса? С какво и по какъв начин ще се генерират пари и печалба? 

Производство  

Програмиране IT код съгласно КИД 6201  

Креативна индустрия – без код съгласно КИД 6201  

Услуги  

Търговия и други дейности  
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Пример: Опишете подробно дейността, съответстваща на кода съгласно КИД, по който кандидатствате по 

програмата, факторите, които считате за съществени за вашия бизнес (например: местоположение, самооценка на 

технологията, която ще използвате, предходен опит на предприемача и др.). 

Трябва да се уточни начина, по който предприятието използва своите работни, материални и парични ресурси с цел 

реализиране на поставените цели. 

- визията на предприятието, представяне на това, което се желае да представлява организацията в бъдеще; 
- идентифициране на мисията на предприятието; 
- разглеждане на бъдещите перспективи в контекста на дългосрочните цели. 
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Б. Къде искаш да стигнеш в интервал от 3 години. Постави си количествено измерими цели! 

 

 

 

 

 

В. Кои са „силните точки”, които те карат да мислиш, че ще имаш успех? (например: 

технологични познания, познания по мениджмънт и маркетинг, познаване на пазара, подготовка 

в областта, опит в областта (като служител на някои фирми в областта), местоположението на 

проекта, капитала, връзки, капацитет за работа, гъвкавост). В този раздел направете SWOT 

анализ на вашия бизнес 

Трябва да се опишат подробно минимум три аспекта за всеки SWOT раздел (силни страни, слаби 

страни, възможности и опасности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели МЕ 2018 2019 2020 

Оборот на дружеството РУМЪНСКИ ЛЕИ    

Печалба РУМЪНСКИ ЛЕИ    

Брой служители Брой лица    
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Г1. Необходими дейности за внедряване на проекта (например: осигуряване на 

производствено/търговско помещение чрез закупуване/наемане, съставяне на необходимите 

технически проекти; обзавеждане на помещение; закупуване на съоръжения, оборудване, 

мебели; получаване на разрешителни, споразумения, лицензи, необходими за внедряване на 

проекта; набиране/подбор/, назначаване на допълнително необходимия персонал; обучение на 

персонала; дейности за популяризиране на продуктите/услугите; снабдяване със суровини, 

материали, готови продукти, стоки, осигуряване на техническо-икономически, санитарни 

условия и др.); 
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Г2. Срок за внедряване на проекта, изчислен от датата на съставяне на бизнес плана или датата 

на получаване на външното финансиране (ако е приложимо) до прогнозираната дата за  

започване на дейността. 
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3. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ 

Мениджмънт, Човешки ресурси 

Мениджмънт: 

Фамилно име и 

презиме и възраст 

Заемана длъжност в 

дружеството и основни 

отговорности 

накратко 

Опит в 

областта 

Образование / 

Специализации с 

въздействие върху 

предложения бизнес 

    

    

    

 

Законен представител: 

Фамилно име и презиме                                                      М/Ж  възраст 
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Мениджмънтът на една организация е от съществена важност за нейното развитие. 

Опитайте се да подчертаете начина, по който познанията/специализациите/опитът на персонала 

в компанията ще повлияят положително развитието на фирмата. Опишете и обяснете подробно 

правомощията, отговорностите, квалификациите и експертизата на съответния персонал за 

провеждане в оптимални условия на дейността на фирмата. 

 

 

Как се осигурява безопасността на работното място (използвани методи за охрана на труда)? 
Посочете дали съществува отдел/лице, който/което има специализация в тази област или ще се 
използва фирма, която ще осигури този вид услуга. 
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Брой работни места, които следва да бъдат създадени вследствие на внедряване на 

проекта:: 

 

Обща сума  

 

4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА 

 4.1. Описание на проекта за инвестиции 

Уточнете от какво се състои проекта (откриване на производствена мощност/нови услуги; 

развиване на портфолиото от продукти/услуги; модернизиране/обновяване на технологията) и 

кои са основните дейности, необходими за неговото реализиране (например: 

закупуване/модернизиране/обзавеждане на помещение, осигуряване на комунално-битови 

услуги и закупуване на оборудване, което е специфично за дейността). Опишете подробно 

инвестициите, които следва да се реализират в рамките на проекта и дейностите на фирмата, 

за които са необходими всяка от тях. Опишете подробно дейностите и поддейностите, чрез 

които ще се реализира проекта за инвестиции, посочвайки етапите за неговото осъществяване. 

Представете накратко потока на дейността, за която се иска финансиране, и основните 

използвани съоръжения и оборудване. Опишете накратко ролята и важността на разходните 

елементи, за които искате финансиране. 

. 
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4.2 Местоположение на проекта 

Място на внедряване на проекта:  

Държа: 

  

Окръг/Населено 

място/Област     

Адрес 

  

 Ако дейността, съответстваща на проекта, ще се провежда в наето помещение, при 

адреса ще се посочи само населеното място. 

Градски / селски 

   

 

Ако дейността, съответстваща на проекта, ще се провежда в наето помещение, посочете 

основните прогнозирани параметри (наета площ, период на наемане, стойност на наема и др.). 
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Оразмеряване на стойността на инвестицията  

4.3 Оразмеряване на стойността на инвестицията 

№ Елемент на 

инвестицията 

/ Оперативни 

разходи 

Наименование Номер 

Бройки 

Обща 

стойност 

без ДДС - 

румънски 

леи 

Стойност 

ДДС 

без право 

на данъчен 

кредит 

Стойност 

ДДС 

с право на 

данъчен 

кредит 

Допустима 

стойност 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 1 

1 Технологично 

оборудване, 

включително IT 

оборудване 

      

2 Лекотоварни 

автомобили и 

автомобили със 

специално 

предназначение 

      

3 Мебели, офис 

оборудване и 

системи за защита 

на човешки и 

материални 

ценности 

      

4 Специфични 

инсталации/оборудв

ане с цел 

получаване на 

икономия на 

енергия 

      

5 Инсталации за 

отопление или 
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климатизиране 

 МЕЖДИННА СУМА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 1     

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 2 

6 Помещения за 

работа, помещения 

за производство и 

помещения за 

извършване на 

услуги и търговия 

      

7 Леки автомобили, 

автобуси, 

микробуси, 

велосипеди, 

мотопеди, 

мотоциклети, 

картинг, ATV, 

кемпери или 

каравани, подемни 

машини, товарачи, 

ремаркета и 

полуремаркета, 

платформи, 

изотермични и 

хладилни 

автомобили, плаващ 

док, морски 

пътнически катери, 

речни плавателни 

съдове за 

забавление, летящи 

апарати 
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 МЕЖДИННА СУМА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 2     

 МЕЖДИННА СУМА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ     

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

8 Заплати, комунално-

битови услуги, 

наеми 

      

9 Интернет страница 

за представяне и 

популяризиране на 

дейността, 

включително 

разходи за онлайн 

популяризиране и 

разходи за 

регистрация без 

хостинг 

      

10 Патенти за 

изобретение, 

франчайз, 

екологично 

етикетиране 

      

12 Курсове за 

развиване на 

предприемаческите 

умения 

      

13 Необходими 

софтуерни програми 

за провеждане на 

дейността, 

включително 
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лицензи и софтуер 

за онлайн търговия 

14 Комисионна за 

гарантиране, 

дължима към 

Националния фонд 

за гарантиране на 

кредитите за малки и 

средни предприятия 

      

15 Гаранционната 

такса, дължима на 

Националния фонд 

за гарантиране на 

кредити за малки и 

средни предприятия 

(FNGCIMM) 

      

16 Други нематериални 

активи 

      

 МЕЖДИННА СУМА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ     

 ОБЩА СУМА     

 

 4.4. План за финансиране на проекта 

a) Структура за финансиране на проекта за инвестиции: 

Източник за финансиране Без ДДС 

ЛЕИ / ЛЕВОВЕ / ЕВРО % 

Безвъзмездно финансиране   

Банков кредит   

Собствен принос   

ОБЩА СУМА на стойността на инвестицията  100% 
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 5. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА 

 5.1. Позиция на продуктите/услугите на дружеството на пазара в сравнение с тези на 

конкуренцията 

Опишете основните предимства/недостатъци на вашите продукти/услуги спрямо тези, 

предоставени от конкуренцията). 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 5.2. Пазар и популяризиране на новия продукт / услуга 

 5.2.1. Нов продукт 

Точно описание на продукта/услугите:   
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- при готовите продукти представете накратко физическото описание, техническите 

характеристики, производителност, ползи, на какви нужди отговарят и др. 

- при услугите опишете техните характерни черти, така че да се разбира за какво служат 

услугите, извършвани от вас 

- при търговията уточнете групите продукти, които ще продавате и зоната за 

оползотворяване, дали продажбата е на дребно или на едро и дали ще предоставяте 

специфични услуги (следпродажбени, транспорт, гаранция, ремонти и др.); 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.2. Пазарен сегмент 

5.2.2. Дефинирайте вашия пазар (представете специфичните характеристики на вашия 

сегмент на пазара, към кои нужди е предназначен: например обществено хранене, облекло, 

електродомакински уреди, офис техника, туризъм и др.). 
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5.2.3. Локализиране на вашия пазар (ще се уточни разположението на пазара – местен, 

регионален, национален, международен и др. – с обща информация, ако е на ваше 

разположение, и големината на пазара (брой потенциални клиенти, големина от физическа и 

стойностна гледна точка). Какво е разстоянието до основните клиенти и какъв е начина на 

дистрибуция на продуктите/услугите? ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ 
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Характеристики на търсенето за вашия продукт/услуга (ежедневно, годишно, сезонно търсене, 

развитие през последните години и предвидимо развитие): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Потенциални конкуренти 

Представете конкурентите по техни групи продукти / услуги и характеристики, които са ви 

известни: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ БЕЗ КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ 

Група продукти/предоставени 

услуги на пазара 

Наименование на фирмата/фирмите и населено място 

Продукт/услуга 1  

  

  

Продукт/услуга 2  

  

  

Продукт/услуга 3  
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 5.2.6. Основни предимства на новите продукти/предлаганите услуги 

Представете и аргументирайте основните предимства на новите продукти/услуги спрямо 

конкуренцията (например: цена, качество, нови характеристики, следпродажбени услуги): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3. Стратегия за търговия 
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5.3.1. Политика на продукта  

Опишете начина на представяне на продукта/услугата: 

 

 

 

5.3.2. Политика за дистрибуция 

Посочете кои са вашите канали за дистрибуция – директни продажби, на едро, посредници, чрез 
търговски агенти, по поръчка и др.  
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5.3.3. Дейности за популяризиране на продажбите. Представете методите за популяризиране, 

които ще се използват (например: реклама онлайн, официално пускане на пазара, проспекти, 

брошури): 
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6. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 

6.1. Проекция на приходите и разходите, които съответстват за провежданите дейности 

ПРИХОДИ 

Продукт / Услуга Година 1 Година 2 Година 3 

Обща сума годишни приходи    

 

РАЗХОДИ 

Разходи Година 1 Година 2 Година 3 

Осигуряване на оборудване    

Популяризиране    

Изчислителна техника (лаптоп, принтер и др.)    

Софтуер    

Технологично оборудване/технологични съоръжения    

Банкови комисионни    

Строежи    

Получаване на разрешителни/лицензи за работа    

Свързване на/връзка към комунално-битови услуги    

Разширение/осигуряване на термично отопление    

Лекотоварен автомобил    

Комунално-битови услуги    

Гориво     

Суровини, основни и допълнителни материали    

Заплати на персонала    

Работно облекло/оборудване за служителите    

Трудова медицина и професионална безопасност    

Лично обучение/лична подготовка    

Обща сума годишни разходи    

 

 Година 1 Година 2 Година 3 

Приходи – Разходи    

Данък    

 

 Година 1 Година 2 Година 3 

Печалба    
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7. ОПРАВДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА НА ПРОЕКТА 

Допринесените ползи от бизнеса и начина, по който той отговаря на нуждите на 

бенефициента и на пазара; какво довежда бизнеса в допълнение към вече съществуващата 

ситуация 

 

 

 


