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БИЗНЕС ПЛАН

Технология за разработване



Въведение  

 Преди да започнете своя бизнес, трябва 

да съберете известна информация, за да 

видите дали това начинание ще бъде 

доходно и дали си струва риска.

 Систематизирането на Вашите идеи и 

събраната информация се нарича 

съставяне на бизнес план. 



Въведение

 Бизнес планът е най-важният документ, 

който дава насоки за развитие на всеки 

бизнес. Той е средство за описание на  

целите на конкретен бизнес и показва как 

тези цели ще бъдат постигнати през 

следващия период от време.



Въведение

 Бизнес планът е кратко и изчерпателно 

изложение, представящо даден бизнес, 

бъдещите му цели и как биха могли да се 

постигнат тези цели;

 Бизнес планът е работен документ, който 

води до последователност на 

управленските решения.



Характеристики

 Бизнес планът е документ с практическа 

стойност и приложимост, не е израз само 

на желание и стремежи, а на възможности 

за постигане на практически измерими 

резултати 



Определение за планиране

 Бизнес-планирането – това е цялостен и 

целенасочен процес на разработване на 

разчети за дейността на организацията

 То е ориентирано към бъдещето на 

фирмата и има за задача да я приспособи 

към промените на външната среда



Защо се изготвя Бизнес план?

1. Дисциплинира предприемача

2. Бизнес планът е средство за:

 Подобряване работата на фирмата;

 Планиране на дейността

 Подпомагане вземането на решения;

3. Бизнес планът убеждава



Извод:

 Следователно бизнес плановете облужват 

различни интереси като не винаги те са 

еднопосочни (се съчетават) Бизнес-планирането 

не е еднократен процес. Трансформацията му в 

постоянен процес изисква в нея да има 

определена циклилчност. Циклите да съвпадат с 

финансиращите органи, и времето, в което те 

предоставят финансовите ресурси.



Бизнес планирането обхваща определени 

връзки в дейността на фирмата:

1. Производство – пазар;

2. Технологии – иновации;

3. Финансиране – възвръщаемост;

4. Пари – Продукт / Услуга – Пазар – Пари 

+ Доход (чрез бизнес планиратено се 

цели ефективност в стопанската дейност 

и развитие на съответната организация) 



Етапи на бизнес планирането

І етап: Представяне на фирмата и нейните 

намерения (резюме)

ІІ етап: Пазарни проучвания 

ІІІ етап: Бизнес стратегия

ІV етап: Дейности

V етап: Прогнози и анализи

VІ етап: Контрол и управление



І етап: Представяне на фирмата

1. Представяне на идеята

2. Описание на дейността на фирмата

3. Описание на продуктите/услугите



ІІ етап: Пазарни проучвания

1. Клиенти 

2. Конкуренти

3. Пазарни условия

4. Анализ на силните и слабите страни, 

възможности и заплахи (SWOT)



ІІІ етап: Бизнес стратегия

1. Ценообразуване

 Определяне на всички разходи, свързани с 
производството и маркетинга на продукта

 Изчисляване на постоянните и променливите разходи, 
свързани с предлагания продукт

 Изчисляване на оптималната цена при съобразяване на 
разходите и на планираната норма на печалба.

 Съпоставяне на изчислената цена с цената на 
конкурентите

 Съществуват ли пазарни сегменти, които са по-слабо 
чувствителни към цената?

 Съществува ли възможност да се образуват различни 
цени за различните пазарни сегменти, а оттам да се 
увеличи печалбата? 



ІІІ етап: Бизнес стратегия (2)

2. Реклама и промоция

3. Място и начин на дистрибуция



ІV етап: Дейности

1. План на дейностите

 Потребности от оборудване,

характеристики на оборудването и 

примерна цена 

 Описание на производствения процес 

във фирмата 



ІV етап: Дейности (2)

 Потребност от работна сила. Начини за 

набиране

 Разработване на длъжностни 

характеристики, определяне на начина и 

равнището на заплащане, формите на 

обучение и квалификация на работната 

сила 

 Описание на методите на продажби 



V етап: Прогнози и анализи

1. Ресурси – земя, сгради, машини и оборудване, суровини и 
материали

2. Прогнозиране на продажбите

 Осигуряване на подробни данни за поръчки

 Осигуряване на данни за възможните продажби по обем и 
клиенти

 Проверка на прогнозните данни с помощта на резултати от 
пазарни проучвания

 Подготовка на прогноза за продажбите по обем и стойност 
за всеки продукт/услуга от основния асортимент на 
фирмата за целия планов период.

 Подкрепа на прогнозните разчети с примери от дейността 
на други подобни фирми.



V етап: Прогнози и анализи (2)

3. План за капитала – източници на капитал

4. План на приходи и разходи

Разработване на отчети за приходите и разходите 
за плановия период с приемане на хипотезата,
че направените предположения и 
предвижданията за обема на продажбите се 
сбъдват 

5. План на паричен поток

Разработване на модел на паричния оборот за 
годините на плановия период, с приемане на 
предположението,че се достига 
прогнозираното равнище на продажбите 



V етап: Прогнози и анализи (3)

6. Финансиране 

 Определяне на сумата, необходима за 
финансиране

 Предполагаеми източници на 
финансиране

 Разработване на график за използване на 
средствата

 Представяне на начините кога и как ще се 
изплащат заетите средства? 



V етап: Прогнози и анализи (4)

7. Анализи 

- индекс на рентабилност, 

- срок на откупуване, 

- нетна настояща стойност, 

- вътрешна норма на възвръщаемост



VІ етап: Контрол и управление

 Система за вътрешен мониторинг и 

контрол на дейностите

 Система за вътрешен мониторинг и 

контрол на финансовите средства.



Придружаващи документи:

1. Документи за собственост или наем на 

земя, помещения и сгради;

2. При строеж, преустройство и ремонт 

(КСС, инвестиционен и технически 

проект; съответните разрешителни, 

където е приложимо)

3. Договори с доставчици на суровини и 

материали



Придружаващи документи:

4. Договори с клиенти за изкупуване на 

продукцията;

5. Предпроектни проучвания и анализи

6. Други



Настоящата презентация е изготвена в изпълнение на 
Договор за услуга с предмет:

“Извършване на експертна работа, свързана с консултиране за 

подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”

финансиран по договор РД50-195/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ 

за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.
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