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УЧЕБНО 

ПОМАГАЛО 

ТЕМА 1: 

 

Разработване на 

бизнес план 
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Growing Social, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на  Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от МИГ „Златоград – Неделино” и при никакви 

обстоятелства не може да се счита , че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

Гърция – България 2014-2020 г. 
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I. СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С БИЗНЕС 

ПЛАНИРАНЕТО 

 

Бизнес планът може да се определи като резюме на подробностите относно 

дейностите по създаването и развитието на едно предприятие в дадена стопанска сфера. 

Описанието на предлаганата от фирмата услуга, начинът на финансиране, управление на 

операциите, маркетингът и рекламата, както и обосновката на една разумна печалба 

представляват в общи линии неговото съдържание. Предназначението на бизнес-плана 

може да се счита за многопосочно. Той намира приложение по следните начини:  

 Като инструмент за развитие. В качеството си на програма за създаването и 

прогнозираното бъдещо състояние на фирмата той съдържа всички опорни 

моменти в нейната дейност.  

 Като средство за управление. Бизнес-планът е важен документ, който 

подпомага ръководството на фирмата в осъществяването на неговите функции. 

Правилната обосновка на основните моменти от дейността и създава 

предпоставки за усъвършенстване на управлението.  

 Като формулировка на бизнес-идеята. Информацията относно описанието на 

дейността и нейното предназначение е предназначена за външни лица, които по 

един или друг начин оказват съдействие при функционирането и развитието на 

фирмата.  

 Като търговски документ. Формулировката на икономическа обосновка за 

финансирането на дейността, нейното развитие, реализирането на печалба, а 

съответно и възвращаемост на инвестициите представлява нещо като оферта до 

евентуалните кредитори, проявяващи интерес при осъществяването на 

вложения.  

Въз основа на изброените функции, които изпълнява бизнес-планът може да бъде 

представен в следните разновидности:  

 План за стратегическо развитие на фирмата с финансова обосновка. При него се 

залага на разработването на съществуващата идея при съответното финансова 
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покритие, необходимо за нейната реализация. Основната му цел е показването 

на начина на реализацията, чрез което да се постигне необходимото 

финансиране. Разработен под тази форма бизнес-планът може да се представи 

на конкурс за добре оформена бизнес-идея, да кандидатства за финансови 

средства или да бъде представен пред банкова институция за кредитиране.  

 План за управление и контрол на фирмената дейност. За разлика от първата 

разновидност, този вид бизнес-план е най-всеобхватен и съдържателен от 

гледна точка на информацията и фактите за настоящото състояние на бизнеса. 

При него е задължително извършването на SWOT – анализ за състоянието на 

фирмата, като се посочат и разумни алтернативи за нейното развитие. От 

голямо значение е разработването на частта, свързана с управлението на 

собствеността, финансовият анализ, кадровото осигуряване и обосновка на 

дейностите.  

 План-формулировка на бизнес-идеята за нейното разпространение. Целта на 

настоящата разновидност е представянето на бъдещ бизнес, като се информират 

заинтересувани банкови институции, кредитори, потенциални клиенти и др. 

Наличната информация може да бъде частично публикувана, като се адресира 

по определените направления.  

 План на очакваната от дадена дейност печалба. Като форма той е особено 

подходящ за новосъздаващи се фирми, предлагащи непознати на пазара или 

просто неприсъстващи стоки и услуги.  

Западните икономисти-специалисти в теорията за ролята и съдържанието на 

бизнес-плана препоръчват приспособяването му към съответния тип финансиране, който е 

необходим за предприемача и е най-изгоден за реализация на неговите цели. Българските 

банкови институции установиха практиката на световноизвестните банки да отпускат 

кредити срещу дълготрайни активи или чрез предложена гаранция, чрез която се 

обезпечава погасяването на заемите.  

Чуждестранното участие при финансирането може да се привлече от съдържащи 

иновации стоки или услуги, от високата печалба или от степента на собственост върху 
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фирмата срещу поетия риск. Ако се има предвид обаче фактът, че новосъздаващите се 

еднолични фирми проявяват склонност да избягват банковото кредитиране и да отдават 

предпочитанието си на частното, бизнес-планът разработен от тях не би трябвало да има 

отношение към потенциалните кредитори в лицето на банкови институции. В същото 

време и дружествата с ограничена отговорност могат да се ползват от предимствата на 

частното кредитиране.  

Спонсорите, независимо от това кои са те, следва да бъдат добре информирани 

относно степента на поемания от тях риск, като информацията отново се черпи от 

съдържанието на бизнес-плана. Посвещаването на време и усилия за осъществяването на 

необходимите проучвания с цел многопосочност на постигнатите чрез бизнес-плана 

резултати рефлектира върху бъдещата дейност на създаваната фирма.  

 

II. ЦЕЛИ НА БИЗНЕС ПЛАНА 

 

Бизнесът се характеризира с висока степен на риск и това задължава всеки, който 

влиза в бизнеса да има указание за действие. Това указание е бизнес планът. Той е 

документ с детайлно развита стратегия и тактика за успешен бизнес. 

Един от най-сигурните начини за снишаване на риска, е един добре развит бизнес 

план, който може да преследва няколко цели. Най-скромната цел – това е проверка на 

бизнес идеята. Всеки бизнес гони резултат на някаква подходяща идея. В света има много 

идеи, но не всички могат да се реализират с успех, затова съществуват бизнес плановете. 

 Разработката на един бизнес план (който често се нарича мини бизнес план), е 

върху хартия или друг носител и цели да се проверят основните моменти на бизнеса с 

оглед на това да се спестят средства, време и разочарование. Идеята може да е брилянтна, 

но ако не води към положителен изглед, то тя трябва да се преразгледа или да се отхвърли. 

Бизнес планът е инструмент за развитие на бизнеса. Или към сегашна дата да се 

представи бъдещото състояние и да послужи като инструмент за мениджмънта, за да си 

сверява часовника за годините напред. Най-голям ефект за развитието на бизнеса е  

ръководството за управление да има цел. Най-често бизнес плана подчинен на тази цел се 
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нарича “настолна книга” и в литературата често го кръщават “библия” на бизнеса, но това 

е подвеждащо понятие, защото библията не се променя, а бизнес плана е нещо динамично, 

търпи корекции и изисква актуализации. 

 Най-често срещаните цели в разработката на бизнес плана са привличане на 

партньори, тъй като всеки по-мащабен бизнес изисква участието на съдружници във 

фирмата (ООД) или акционери във фирмата (АД) или някаква друга форма на 

партньорство, при което партньорите могат да участват както с пари, така и с ноу-хау и т.н. 

Ноу-хао – знам как – знания и умения, които управленския екип притежава за 

успешното развитие на организацията. Намира се в лявата част на баланса като 

нематериален актив. Понякога тук се включват и фирмените тайни като нематериален 

актив. 

 Обосновка за получаване на кредит: за всеки по-мащабен бизнес банките изискват 

представянето на детайлен бизнес план, а в някои случаи инвеститорите изискват и 

инвестиционна програма за това как ще се възвърнат. В зависимост от целта, бизнес плана 

може да е различен по обем и степен на детайлност, но независимо от конкретната цел и 

обем на детайлност е изградена една типова структура.  

 

III. ЕЛЕМЕНТИ НА БИЗНЕС ПЛАНА 

 

Няма единна схема, по която да се разработва всеки един бизнес план. При 

написването на бизнес плана трябва да се следва определена форма, която задължително 

следва да отговаря на целите на собственика. 

Структурата на всеки един бизнес план задължително включва следните елементи: 

1) Резюме; 

2) Мисия и цели на проекта; 

3) Технологично осигуряване и организация на производството; 

4) Маркетингов план; 
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5) Производствена програма; 

6) Финансов план; 

7) Съпътстваща документация. 

В резюмето се съдържа обобщена информация за фирмата и за проекта. Накратко 

тук се представя историята на фирмата, ако има такава, описва се дейността, 

собствеността, управлението, целите и основните параметри на инвестиционния проект. 

Мисията е израз на вижданията на собственика или предприемача, за насоката, 

която е избрал за бъдещо развитие на фирмата. Мисията едновременно трябва да е и 

достатъчно обобщена като формулировка и достатъчно конкретна като пазари ( клиенти) . 

Мисията е основата ,върху която се формулират по-нататъшните конкретни цели на 

фирмата. Целите се разграничават на 3 основни групи: 1) дългосрочни цели- те са с 

времеви хоризонт над 5 години и представляват стратегическа ориентация на фирмата ( 

мисията); 2) средносрочни цели- с времеви хоризонт от 1 до 3 години. Те характеризират 

стратегическите (дългосрочните) цели на фирмата; 3) краткосрочни цели. Те са с времеви 

хоризонт 1 година. Те представляват конкретни, непосредствени задачи, разпределени във 

времето и по изпълнители. Представянето на крайни срокове е задължително. Този етап от 

планирането е много важен, защото първата година от реализирането на проекта е 

определяща за всички бизнес и особено за новите фирми. 

Технологичното осигуряване е много важен въпрос, особено при ново стартиращи 

предприятия, защото се изразходват значителни средства, а закупеното се използва в 

продължение на няколко години. Технологичното оборудване предопределя поведението 

и възможностите на фирмата през следващия период. 

В тази част на бизнес-плана се разглеждат следните основни моменти:  

 Избор на технологично оборудване- той трябва да се обоснове според нуждите 

на фирмата за качество и обем на продукцията, време за производство, 

необходимо качество на суровините и др. При избора влияние оказват и 

факторите цена на оборудването, поддръжка, време за доставка, необходимост 

от специфична квалификация на заетите, влияние на околната среда, 
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възможности за стандартизация на готовата продукция и др. Ако фирмата има 

история следва в тази част на бизнес плана да се даде информация за възрастта 

на оборудването и за остатъчната неамортизирана част на материалния актив. 

Това се прави с цел да се осигури оценка на капиталовите нужди за следващите 

няколко години. 

 Описание на технологията на производство- то се разработва от 2 гледни точки. 

Първата гледна точка е свързана с описание на целият технологичен процес на 

преработка на суровините до производството на готовото изделие. Важен 

елемент на този процес е взаимоотношението между фирмата и нейните 

доставчици. Това предполага да се даде информация за всяка по-значителна 

входяща суровина, за количеството и времетраенето на доставките, за 

необходимото количество на суровините и за доставчиците, с които фирмата 

работи. Целта е да се покаже как са решени проблемите, свързани с 

придобиване на суровините. Втората гледна точка е описание на технологията 

от позицията на технико-технологични параметри. Това са основните разходни 

норми за труд, енергия, суровини и материали и други спецификации, които 

характеризират технологичния процес. Точно тези характеристики определят 

равнището на по-голямата част от променливите разходи, размера на 

необходимите запаси по суровини и оттук влияят и върху цената на готовия 

продукт. 

 Организация на производството и разработване на организационно-управленска 

структура. Концепцията за организация на производството се разработва в 

няколко последователни етапа. Започва се с: 1. представянето на т.нар. трудова 

характеристика на всяко едно работно място- тя включва описание на всички 

операции и дейности, които ще се извършат там. На тази база се прави извод за 

необходимата квалификация за работа на съответното работно място. 

Концепцията за организация включва 2.съставяне на план за персонала. Плана 

за персонал включва подробно описание на необходимите хора с изисквания за 

тяхната квалификация и начините, по които ще се привличат. Изискванията към 

персонала включват описание на необходимите знания и умения , необходима 
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квалификация, стаж, специалност и др. Инвеститорите винаги искат повече 

информация за наличието на специалисти, притежаващи знания и умения да 

движат фирмата. Поради тази причина следва да се опише по-подробно 

персонала, който заема ключови позиции във фирмата и по-конкретно кои са те, 

каква роля изпълняват, кои са качествата, които изпълняват и които са важни за 

успеха на предприятието. На трето място- разработване на организационна 

схема на производствения процес. Най-общо такава схема представя броя на 

заетите, броя на смените, йерархията с броя на съответните права и 

отговорности. Тази част на бизнес плана завършва с представяне на 

организационно-управленска структура. Най-общо организационно-

управленската структура са връзки и зависимости, както по вертикала, така и по 

хоризонтала в структурата на фирмата. Представя се в графичен вид с кратко 

описание на задълженията, отговорностите и правомощията на всяко едно ниво. 

Най-често срещаната организационно-управленска структура в сектора на 

малките и средни предприятия е линейната. Най-характерната й отличителна 

черта е , че всички управленски функции се изпълняват от едно лице чрез 

директно въздействие. Системата на управленските органи се покрива със 

системата на производствено-структурните звена. Линейната структура 

притежава редица положителни черти като: простота, единоначалие, стабилност 

на връзките и др., които оказват благоприятно отражение върху развитието на 

предприятието особено през началния период.  

Маркетинговия план е най-важната част в структурата на бизнес плана. В него се 

анализира и представя пазара на фирмата. На практика това служи за основа и позволява 

пресмятане на очакван резултат. За подготовката на маркетинговия план е необходимо да 

се набере голямо количество информация. Необходимата информация може да се 

разграничи в 2 основни групи: Първата група - информация, свързана с пазара и 

свързаните с него продукт, клиенти, конкуренти и др.  

Производствената програма е един от най-важните фактори за успешна дейност на 

фирмата е усъвършенстване на бизнеспланирането. То се основава в разработване на 

обоснована производствена програма на фирмата. 
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Производствената програма на фирмата е основен раздел и документ на 

бизнесплана, която включва система от показатели, определящи задачите за производство 

и реализация на определена по номенклатура, асортимент, качество и количество 

продукция за даден период от време. Тя се разработва в натурален и стойностен израз от 

специалистите на фирмата. за определен период от време, обикновено за 1 година. Тя се 

разпределя по звена и поделения в шестмесечни, тримесечни и месечни планове. 

Продукцията на фирмата е резултат от производителния труд, който се осъществява от 

нейния персонал. Тя е прекия полезен резултат от производствено-стопанската дейност на 

фирмата. Продукцията, в зависимост от степента на готовност може да бъде: готова 

продукция, полуфабрикати, незавършено производство и работи от промишлен характер. 

Тя се измерва в натурални, условно натурални, трудови и стойностни измерители. 

Показателите на производствената програма най-често се разглеждат в две основни групи: 

качествени и количествени: качествените включват номенклатура на продукцията, 

асортимент на продукцията, асортиментна структура, качество на продукцията; а  

количествените дават представа за обема на продукцията на фирмата; общата брутна 

продукция включва цялата продукция независимо от това къде се намира и в какъв вид е 

тя; стоковата продукция е обема на годната за реализация или реализирана продукция. 

Към нея се включват вътрешните услуги външните услуги и др. 

Финансовото планиране е насочено към представяне на съвкупният резултат от 

основната , инвестиционната и финансова дейност на фирмата за бъдещият планов 

период. С фин. План се определят източниците на фин. средства (парични приходи) и 

направлението на тяхното използване (пар. разходи) фин. пл. Има различен обхват и 

съдържание и се осъществява в различни модификации и модели. Най-елементарният вид 

е този за приходите и разходите на фирмата. 

Планирането на паричните източници е самостоятелна част, както на 

международните, така и на нашите национални счетоводни стандарти. Паричните. потоци 

отразяват движението на парични средства (краткотрайните активи под формата на 

парични наличности) във фирмата в хода на нейната дейност за пл. период под формата 

на: приходни парични потоци (постъпления от парични средства); и  разходни парични 

потоци (плащания). 
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Съпоставянето на влизащите или излизащи парични потоци за отчетния период ще 

даде нетният паричен поток, който може да бъде положителен или отрицателен. 

Паричните потоци се представят диференцирано според дейностите , от които 

произхождат. Според този критерий се делят на:  

 потоци от оперативна или основна дейност – всички сделки и операции, за 

чието осъществяване е създадена фирмата и които са записани в предмета и на 

дейност. Приходите в тези потоци могат да бъдат от постъпления от клиенти, 

авансови плащания, безвъзмездно получени средства, временна финансова 

помощ, връщане от надвнесени в такси и мита, от рекламации, положителни 

операции с чужда валута, застраховки. Плащанията в тези потоци могат да 

бъдат: на доставчици и кредитори, преки покупки на материали , стоки и 

услуги, аванси срещу доставки, работни заплати на персонала, данъци, такси и 

др. начисления към бюджета. Отрицателни за фирмата курсови разлики от 

операции с чужда валута. 

 парични потоци от инвестиционна  дейност - сделки и операции за придобиване 

на или за освобождаване от р-си предназначени да генерират бъдещи доходи от 

разпределение (дългосрочни фин. инвестиции ) Към постъпленията можем да 

отнесем продажбите на ДМА (дълготрайни материални активи) в това число и 

постъпления от ДМА от продажбите на дялове от прекратени съучастия, от 

получени в парични средства дялове, лихви, дивиденти и др. Отчитането, 

прогнозирането и планирането на паричните потоци 

служи за изразяване съвкупният резултат от оборота на паричната маса през 

разглеждания планов или базисен период. 

 

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 

 

1: ВЪВЕДЕНИЕ/ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
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 Вашият бизнес план трябва да започне със Споразумение за поверителност. 

Използвайте този или подобен текст.  

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Долуподписаният Читател признава, че информацията, предоставена в този бизнес 

план, е поверителна; следователно Читателят се съгласява да не го разкрива без изричното 

писмено разрешение на Собственика на бизнес плана.  

Читателят признава, че информацията, която трябва да бъде предоставена в този 

бизнес план, е във всички отношения поверителна по своята същност, различна от 

информацията, която е обществено достояние по други начини и че всяко разкриване или 

използване на тази поверителна информация от Читателя може да причини сериозна вреда 

или щети на Собственика. 

 При поискване този документ (бизнес плана) трябва да бъде незабавно върнат на 

Собственика. 

 _________________________ Подпис 

 _________________________ Име (отпечатано) 

 _________________________ Дата 

 Това е бизнес план. Това не означава предлагане на ценни книжа. 

 

2: РЕЗЮМЕ 

 

  Този раздел не трябва да бъде завършен, докато не бъде разработен и написан 

целия бизнес план. С други думи тази начална част се пише накрая, защото ще подчертае 

всички важни моменти в развитието на вашия проект за  следващите пет години. 

Резюмето трябва да обобщи следните неща: 

• Цел на бизнес плана; 
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• Описание на вашият продукт (и) и / или услуга (и) и опсание на техните 

предимства/уникалност; 

• Пазарна възможност; 

• Управленски екип; 

• Финансови прогнози; 

• Изисквания за финансиране.  

Относно посочването на финансовите прогнози още в резюмето на вашия бизнес 

план, то те трябва да бъдат обобщени, а не подробно посочени, както в съответния раздел 

от бизнес плана. Предлагаме следния формат за обобщението им в резюмето: 

Финансова прогноза, обобщени 

показатели 
Година 1 Година 2 Година 3 ..... 

Доходи     

Разходи     

Нетна печалба преби облагане с данъци     

Разходи за оборудване      

Необходими нетни парични средства     

Необходими нетни парични средства      

Заетост в брой лица     

Заетост на пълен работен ден     

 

Не забравяйте, че читателят на този бизнес план (спонсор, финансираща 

институция, потенциален инвеститор и др.) често прави своята предварителна 

преценка въз основа на резюмето и че неговото/нейното решение да прочете 

основната част от бизнес плана и неговите приложения ще зависи от представената 

информация тук. Приложенията на гърба на плана съдържат по-подробна информация, 

за да подкрепят основния текст на бизнес плана. 
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3: ОПИСАНИЕ НА ВАШИЯ ПРОЕКТ  

 

В този раздел трябва да опишете няколко неща: 

Описание на хората, участващи в стартирането на бизнеса ви 

• Собственици (на бизнеса, на идеята, на проекта);  

• Структура на управление и области на отговорност; 

• Имената на акционерите, процент на акционерното участие; 

• Парична инвестиция до момента. 

Консултанти  

Може би смятате да получите външна помощ за изготвянето на вашия бизнес план. 

Много страни предоставят финансова и материална подкрепа за това. Има много такива 

оферти на пазара, но ние не крием факта, че това е пазар, чиито представители имат много 

различна квалификация. Ето защо бихме искали да ви предоставим следния контролен 

лист при избора на външен консултант: 

• Консултантът трябва да е изготвял бизнес планове в сферата на вашият проект.  

• Трябва да има разбиране за сферата на проекта, доказано чрез образование или 

опит.  

• Трябва да знае кои източници могат да бъдат използвани за (съвместно) 

финансиране на това консултиране за вашето стартиране. 

• Трябва да бъде сертифициран от търговска камара или да бъде член на 

експертна група, организирана и / или финансирана от публичен орган. 

• Трябва да е консултирал стартиращи бизнес процеси в продължение на няколко 

години. 

• Трябва да е готов да комуникира своя опит в тази област.  

• Трябва да има богата мрежа от познанства и по този начин да действа като 

"отварящ вратата" за вашия бизнес. 
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 Във всеки случай трябва да бъдат посочени финансови, юридически и други 

съветници, с имена, адреси и данни за контакт. 

Продукти и услуги 

 Обяснете ясно какъв е вашият продукт или услуга, и как задоволява нуждите на 

вашите бъдещи клиенти: 

• Предистория на неговото развитие; 

• Предимства и функции; 

• Изключителни предложения за продажби (каква е уникалността на вашия 

продукт или услуга);  

• Предимства за клиентите и/или гостите; 

• Недостатъци или слаби места; 

• Бъдещо развитие. 

Дългосрочна цел на бизнеса  

Посочете дългосрочната цел на вашия (нов) бизнес. Посочете вашата визия и 

мисия.  

Конкретни цели  

Посочете конкретните бизнес постижения, които трябва да имате в следващите 5 

години чрез вашия проект за културен туризъм (продажби, заетост, диверсификация на 

продуктите и т.н.). 
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Попълнете бизнес канавата: 

  УЧЕБНА ЗАДАЧА 
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Ключови ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
От какви ресурс имате нужда- хора. 

финанси, знания? 

Ключови дейности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Типове интервенции 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сегменти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кой би се възползвал 
от вашият 

продукт/услуга? 

Въздействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Потребители 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стойност 

Партньори/ 

Ключови 

потребители 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Какво ще получат вашите 

клиенти? 

Структура на разходите 

 

 

 
Кои са вашите най-високи разходи? 

Излишък 

 

 

 
Къде планирате да инвестирате вашите 
приходи? 

Приходи 

 

 
 

Определете вашите приходи в %. 
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4: АНАЛИЗ НА ПАЗАРА 

 

Тази част обхваща вашите пазарни проучвания и анализ на конкурентите, които 

вече сте направили. Трябва да покажете, че сте направили проучване на пазара, за да 

оправдаете прогнозите, които давате във вашия бизнес план. Трябва да докажете, че имате 

жизнеспособен пазар и че можете успешно да се конкурирате на пазара. За целта опишете: 

Целеви пазар 

 Това е пазарът (пазарната ниша), на който планирате да продавате продукти или 

услуги. Анализирайте сегментите на този пазар, както следва:  

• Размер на всеки пазарен сегмент; 

• Тенденции за всеки пазарен сегмент – дали ще расте или намалява с 

годините;  

• Характеристики на потенциалните клиенти във всеки сегмент; 

• Специални потребности и нужди на вашите потенциални клиенти. 

Обща оценка на пазара  

Покажете общата потенциална стойност на пазара за този тип продукти или услуги 

във всичките си целеви пазарни зони. 

 Целеви приходи 

 Тези цифри са прогнозни и ще бъдат в основата на данните за доходите във вашите 

финансови прогнози. Ето защо трябва да се основават на реалистични оценки. Опишете 

целевите приходи чрез средния размер на вашите продажби (сделки), продължителността 

на цикъла на приходите, повтарящите се приходи. 

Пазарни тенденции 

 Анализирайте какво се случва на пазара:  
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• Последни промени (например какво означава Европейският регламент за 

обща защита на данните GDPR за вашия бизнес?); 

• Бъдещи прогнози (например колко релевантни ще са проблемите за правата 

на интелектуална собственост за вас?) Причини като демографски промени, 

икономически и законодателни фактори (например как ще разгледате 

потребностите на хората с увреждания или възрастните хора?); 

• Последици за вашия продукт или услуга (например ще гарантирате ли 

безпрепятствен достъп?); 

• Вашите планове за посрещане на бъдещите изисквания и промени в пазара; 

• ...и т.н. 

Профил на конкурентите 

 Анализ на вашите конкуренти на пазара: 

• Кои са конкурентните продукти и услуги на вашия целеви пазар; 

• Профил на ключовите играчи (конкуренти) - размер на тяхната фирма, 

оборот, рентабилност, техния пазарен дял и друга релевантна информация, 

която сте проучили; 

• Предимства и недостатъци на офертите на конкурентите. 

Вашето конкурентно предимство  

Това е вашето мнение защо потенциалните клиенти  ще изберат да закупят вашите  

продукти или услуги вместо на тези, които са на конкурентите ви. Предимствата могат да 

включват: 

• Уникалност – характеристики, които само вашите продукти или услуги 

притежават; 

• Цена; 
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• Нови технологии или системи; 

• По-добра стойност за клиентите; 

• Включете всяко независимо валидиране или казуси; 

• ...друго. 

Ползи за клиентите 

 Това е, което вашият културен продукт или услуга предоставя на потенциалните 

клиенти по отношение на техните очаквания и нужди. Какво вашият продукт или услуга 

ще даде на вашите клиенти, след като го закупят?  

Този аспект може да е много важен за определени клиенти, напр. възрастни хора, 

лица с увреждания, лица в инвалидни колички или млади семейства, ако те са част от 

целевия ви пазар. Обяснете какво ще направите специално за тях и демонстрирайте 

базисни данни. 

 

 

Опишете вашите клиенти:  

1.Дефинирайте продукта или 

услуга си от гледна точка на 

вашите бъдещи потребители? Какви 

проблеми решава вашият продукт за 

вашите клиенти? Какви нужди 

задоволява вашият продукт? Как 

подобрява живота на вашите клиенти 

предложените продукти или услуги? 

 

2. Дефинирайте идеала си за 

клиент, на когото бихте продавали? 

Каква е неговата възраст, 

образования, работа? Какъв е 

неговият приход?   

 

  УЧЕБНА ЗАДАЧА 
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3. Определете специфичните ползи, 

които търси вашият клиент, 

купувайки продукта ви? Измежду 

всичките ви ползи, които вие 

предлагате, коя е най-важната за 

вашия клиент? Защо би купил от вас?  

 

4. Определете местонахождението 

на вашият идеален клиент? 

Географски къде е разположен 

вашият клиент? Къде точно се 

намира вашия клиент, когато се 

възползва от продукта или услугата?  

 

5. Напишете обръщение към 

вашите клиенти:  

 

 

5: СТРАТЕГИЯ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ  

 

Този раздел определя стратегиите ви за достигане до целевия пазар, който желаете. 

Това включва повишаване на интереса към вашия продукт или услуга, начини на 

предоставянето им на пазара чрез продажби. 

Маркетингова стратегия 

 Как ще позиционирате продукта или услугата си на пазара  и как ще ги 

разграничите от конкурентните:  

• Кои сегменти от пазара целите, които са вашите потенциални клиенти?  

• Как ще достигнете целият си целеви пазар?  

• Как ще разграничите продуктите или услугата си от конкурентните?  

• Какви ключови ползи ще бъдат откроени? 
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• Към кои групи потенциални клиенти вече сте се насочили?  

• Какви контакти могат да се използват за да се генерира пазарна 

информираност и продажби?  

• Кой ще ръководи маркетинга: персонал, агенция, представители? 

Източници на приходи 

 От къде ще идват вашите приходи – директно от крайните потребители, от 

посредници? Кои са посредниците? Какъв принос към формирането на печалбата ще има 

всеки източник? 

Стратегия за продажби  

Как ще продавате продукта или услугата си на целевия пазар?  

• Директно; 

• На дребно; 

• Чрез агент; 

• Чрез търговски представители; 

• Чрез уебсайт; 

• Чрез партньори, с които споделяте приходите. 

 Анализирайте за всеки метод свързаните разходи, дали ще постигне ефективно 

желания пазар, контрола, който ще запазите при ценообразуването и позиционирането, 

логистиката и цялостната интеграция с вашата маркетингова стратегия. Посочете 

предимствата на методите, чрез които сте избрали да продадете продукта или услугата си. 

Ценообразуване 

 Как ще зададете цената за вашия продукт или услуга. Съображенията включват: 

• Цените на конкурентите; 
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• Ниво на конкуренция на пазара; 

• Възприемане на отношението „качество-цена“ от клиентите;  

• Производствени разходи и режийни разходи; 

• Веригата на разпространение и добавената стойност на всеки етап; 

• Степента, в която купувачът може да контролира цената. 

 Посочете как ще се оценяват цените на всеки продукт или услуга, като се позовете 

на горепосочените източници на приходи. 

Маркетингова и комуникационна стратегия 

 Как ще популяризирате своя продукт или услуга на пазара:  

• Реклама - къде, кога, как, на кого?; 

• Връзки с обществеността; 

• Директен маркетинг;  

• Уебсайт и интернет маркетинг; 

• Изложби и конференции;  

• Специални групи (например хора с увреждания); 

• От уста на уста. 

6: ПЕРСОНАЛ И ОПЕРАЦИИ 

 

 Тук ще очертаете планираната структура на вашия бизнес проект по отношение на 

управлението, броя на служителите и техните умения и квалификации, както и 

физическите оперативни изисквания за производство или доставка на вашите продукти 

или услуги. 

 



                                
 

 

 
24 

Организационна диаграма на управлението (включително борда на управление)  

Включете диаграма на начина, по който ще бъде организирано управлението на 

новото ви начинание. Тя трябва да показва областите на отговорност на всеки 

ръководител и на служителите, които ще бъдат поети през следващите три/пет години. 

Персонал 

Посочете какви служители ще се назначават през следващите три/пет години, с кои 

умения, в кои области на бизнеса. Опишете собствените си квалификации, умения и опит.  

Планове за обучения  

Очертайте планираното назначаване на служители и мениджмънт, чрез което ще се 

поддържа квалифицирана работна сила. Това също трябва да съответства на бъдещото 

развитие на пазара и на всяко ново развитие на продукти или услуги. 

Дейности  

Посочете физическите изисквания на бизнеса: 

• Помещения;  

• Оборудване; 

• Производствени съоръжения; 

• Инфраструктура; 

• Комуникационни съоръжения; 

• Свързани разходи; 

• Доставчици. 
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7: SWOT АНАЛИЗ И АНАЛИЗ НА РИСКА 

 

 SWOT Анализ 

 SWOT анализът е едно от няколкото стратегически инструмента за планиране, 

които се използват от бизнеса и други организации, за да се гарантира, че има ясна цел, 

определена за бизнес проекта или начинанието, и че всички фактори, свързани с усилията, 

положителни и отрицателни, са идентифицирани и адресирани. За да се изпълни тази 

задача, процесът на SWOT анализа включва четири области: силни страни, слабости, 

възможности и заплахи. Трябва да се отбележи, че когато се идентифицират и 

класифицират съответните фактори, фокусът не е само върху вътрешните въпроси, но и 

върху външните компоненти, които биха могли да повлияят върху успеха на проекта. 

Анализирайте силните и слабите страни на вашия бизнес и продукти или услуги, 

възможностите, които съществуват на пазара и заплахите за жизнеспособността на 

проекта. 

• Силни страни: Това са вашите силни страни - на вашия бизнес, 

организация, продукти и услуги; 

• Слабости: Това са вашите слаби страни – какво ви липсва; 

• Възможности: Това са външните условия, върху които вие нямате 

влияние, но които са полезни за развитието на вашия бизнес проект – 

какви са възможностите, които предлагат пазара, обществото, икономиката, 

като цяло, положителни тенденции, развитието на технологиите, релевантни 

на вашата бизнес идея; 

• Заплахи: Това са външните условия, върху които вие нямате влияние и 

които могат да навредят на вашия проект за културен туризъм – 

отрицателни тенденции, рискове, заплахи и т.н. 

Този анализ най-добре се прави в матрична диаграма, както следва: 
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Силни страни  

                      

  

Слабости 

     

  

Възможности 

        

  

Заплахи 

     

  

 

Анализ на риска 

 Анализът на риска, идентифициран в частта „Заплахи“ по-горе, е от изключителна 

важност за всеки бизнес план. Необходим е систематичен процес, за да се гарантира 

идентифицирането на всички съответни източници на риск. Източниците на риск може да 

се променят, така че важна част от процесите на мониторинг и преглед е да се 

идентифицират новите опасности, които възникват и застрашават вашия проект. Трябва 

също да посочите потенциала да бъдете засегнати от риск (податливост към риск) и колко 

бързо бизнеса ви може да се възстанови от неуспех (устойчивост). 

Анализът на риска трябва да съдържа и план за намаляване на риска. Донорите 

(или институциите за финансиране) винаги искат намаляване на риска, защото не 

финансират или не инвестират в проект, в който няма стратегия за излизане. 

Планът за намаляване на риска трябва да определи целите, които трябва да бъдат 

постигнати, действията, които трябва да бъдат предприети за постигането на тези цели, 

сроковете за предприемане на тези действия, лицето (лицата), отговорни за всяко от тези 

действия и средствата за оценка на успеха на този план. 

 

8: ФИНАНСОВИ ПРОГНОЗИ 

 

 Ключови предположения 
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 Тази част прави преглед на ключовите предположения, използвани във 

финансовите прогнози. В нея се обяснява как са достигнати ключовите фигури във 

финансовите прогнози. Тук се включват елементи като: 

• Източници на приходи; 

• Брой служители, планирани за всяка година и планираните заплати; 

• Предвиждани инвестиции в оборудване и материали;  

• Амортизация;  

• Очаквани разходи за наем и други постоянни такси;  

• Очаквани плащания на кредитори;  

• Изчисляване на други разходи.  

Този раздел трябва да е кратък, прегледен и изчерпателен. Допълнителни 

подробности относно тези елементи могат да бъдат поставени в приложенията. 

Отчет за приходите и разходите 

 Приложете тук прогнозните отчети за приходите и разходите и съответно за 

печалбите и загубите през първите три/пет години от функционирането на вашия бизнес 

проект. 

Баланси 

 Опишете тук в таблици предполагаемите баланси за първите три/пет години от 

дейността на вашия бизнес.  

Паричен поток 

 Прикачете тук месечна прогноза за паричните потоци за първите две години от 

дейността на вашия бизнес. 
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9: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

 Посочете тук общите изисквания за финансиране за вашия бизнес - например 

каква е сумата, която ви е необходима, как да бъде предоставена, за какъв период от време 

и т.н.. Ще трябва да посочите и приблизителната разбивка на начина, по който 

предоставените финансови средства ще бъдат изразходвани. Посочете: 

Източници 

• Финансови средства, вложени от собственика/ собствениците;  

• Банково кредитиране; 

• Безвъзмездни получени средства или заеми от агенции; 

• Вече получени инвестиции от други инвеститори;  

• Размер на търсена инвестиция;  

• ...и др. 

За каква цел е необходима търсената инвестиция: 

• Закупуване на оборудване;  

• Маркетингови дейности;  

• Допълнителен персонал;  

• ...и др. 

Правата на интелектуална собственост 

 Не забравяйте да обсъдите въпросите за авторските права във вашия бизнес план! 

 В част от бизнес идеите авторското право може да съпътства ежедневния ви бизнес 

живот. Независимо дали създавате пътеводител, видео клип, музика или правите снимки, 

проблемите с авторските права са винаги налице. 
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 Трябва да имате в предвид правата на други лица и трябва да сте сигурни, че 

вашите собствени права не са пренебрегвани и са защитени. 

 Стратегията за интелектуална собственост може да открие разнообразни 

възможности за увеличаване на стойността, производителността, конкурентоспособността 

и иновативния капацитет на вашия бизнес. 

 

10: ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 Тук се предоставят подробни данни, на които се базира основния текст в бизнес 

плана, както и допълнителна информация, която може да е интересна на читателя, за да 

формира мнение.  

Елементите, които могат да се включат като приложения, варират и зависят от 

естеството на вашия бъдещ бизнес. Обикновено се включват:  

• Автобиографии и квалификации на основните мениджъри и собствениците; 

• Подробни финансови прогнози; 

• Последни одитирани отчети (ако има такива);  

• Таблица на капитализацията на дяловете и инвестиционната история;  

• Подробни констатации от проучването на пазара;  

• Рекламни материали; 

• Подробна информация за продукта или услугата;  

• Подробности за уебсайта на вашия бизнес проект за културен туризъм;  

• Препоръки или писма за намерение от (бъдещи) клиенти. 

  

 

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
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ПРИМЕРЕН 

Б И З Н Е С –П Л А Н 

(за инвестиционен проект) 

 

на …………………………………………………………….. 

(име на фирмата) 

за ……………………………………………………………… 

(наименование на проекта, предложен за финансиране) 

Необходими финансови средства………………………..лв. 

Дата :………………200.... год.  

Общо представяне на фирмата/предприятието  

Име на фирмата/предприятието 
(пълно наименование по съдебната регистрация) 

  

Седалище и адрес на фирмата 
(по съдебна регистрация)  

  

Фирмата се представлява от: 
(име, презиме, фамилия, длъжност, 

ЕГН, пълномощно) 

  

Съдебна регистрация  с решение от …………… 

по фирмено дело № 

…................./.......………………… 

Телефон за контакт 

Факс 

Е-mail 

  

Регистрация по БУЛСТАТ    

Данъчен номер    
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Удостоверение за актуално състояние на 

фирмата 

№………….. от……………….200... г.  

Основна дейност на фирмата   

Структура на собственост:    

Брой постоянно заети лица:   

Годишен оборот през предходната година:   

Стойност на активите:(по данни от последния 

баланс) 

  

Задължения: 

 финансови - краткосрочни и дългосрочни 

(размер) към държавата и персонала 

(данъци, ДОО, здравни осигуровки и др.)  

  

 

Резюме : Обобщение на съдържанието на целия документ (максимум 2-3 страници) 

І. Въведение 

1. Кратко представяне на идеята (проекта) - предимства 

2. Необходими финансови средства и начините за тяхното осигуряване 

3.Постигнати до момента резултати от фирмата и възможности за реализация на проекта 

4. Очакван икономически ефект от проекта 

II. Фирмен профил 

1. Обща характеристика на фирмата..1.1.Име на фирмата и основна информация за нея,  

1.2.Юридическа форма (ЕООД, ООД, ЕТ)  

1.3.История на фирмата - от колко години работи, собственост върху патент, лиценз, 

търговска марка; важни моменти от фирменото развитие, преобразования, конкуренти 

1.4.Структура на собствеността на фирмата. Финансиране и дялове в собствеността; 
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съдружници 

1.5.Мениджърски екип - длъжност, образование, друга квалификация, от кога работи във 

фирмата, предишни местоработи 

1.6.Персонал – брой, образование, квалификация и професионален опит, предоставени 

възможности за квалификация, форма на трудово правоотношение, трудово 

възнаграждение 

2. Описание на дейността 

2.1.Организация на производството / или предоставяните услуги – използвани 

технологии, произвеждани продукти 

2.2. Произведена и реализирана продукция за предходната и текущата година: 

Произведената и реализирана продукция 

Година Производство Реализация 

Номенклатура себестойност к-во стойност к-во 

          

          

 

2.3.Състояние на производствените мощности на фирмата (опис на дълготрайните 

материални активи (машини и съоръжения) за предходната година 

№ Наименование на ДМА Дата на придобиване 
Първоначална 

стойност 
Остатъчна стойност 

          

          

 

3. Цели на дейността – очаквано развитие на фирмата, нови пазари или продукти 

3.1.Краткосрочни – до 2 години - нетна настояща стойност на проекта, ръст на продажби, 

динамика на разходи, рентабилност, възвращаемост на активи  



                                
 

 

 
33 

3.2.Средносрочни – до 5 години- пазарни позиции, конкурентоспособност 

3.3. Дългосрочни (визия) - личното виждане на предприемача 

ІІІ. Икономическа част 

1. Пазари 

1.1.Дефиниране на пазара (вътрешен, външен, договори, начин на плащане, цени ) и 

определяне на пазарната ниша на фирмата. 

1.2. Анализ на конкурентите - силни и слаби страни  

Основни конкуренти 

Име 

на 

фирмата 

Местополо-

жение 

Предлагани стоки и 

услуги 

Обем 

продажби 

Силни 

страни на 

фирмата 

Слаби страни 

на фирмата 

  Вид Цена Качество    

                

                

 

1.3. Идентификация на основните клиенти - номенклатура, географски регион, цени 

1.4. Прогноза за бъдещо развитие на пазара (търсене, цени, географски граници, 

възможни рискове и т.н. ) 

1.5. Преценка на конкурентоспособността на фирмата – реализация на продукцията / 

услугата, договори, начин на плащане, цени, сравнителни предимства (цена на работната 

ръка, квалификация на персонала, цена на енергоресурсите, данъчните тежести, методи 

на продажба) 

ІV. Икономически характеристики на проекта 

1.Описание (граници) на проекта  
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1.1.Кратко описание на продукта или услугата 

1.2. Условия за реализация на проекта. Технологична схема. 

1.3.Конкурентноспособност на предлагания продукт/услуга- обхват на асортимента, 

специфични продукти, цени, дистрибуция, работно време, сезонна зависимост, екология 

и опазване на околната среда. 

1.4.Пазар - определяне на реалистичен дял от пазара за новия продукт/услуга 

1.5.Обща стойност на проекта - Определяне на необходимите финансови ресурси за 

реализацията му 

1.6.Източници на финансиране 

1.6.1. собствени средства – минимум 20% от общата сума на проекта, осигурени –чрез: 

o Печалба от дейността на фирмата през минали периоди  

o Увеличение на основния капитал, пререгистрация на капитала, набиране на 

средства от съдружниците  

o Други 

1.6.2. банков кредит – описва се желаната схема и сроковете за отпускане на кредита, 

срок за ползване, гратисен период – до 6 месеца 

Когато проекта е за разширение на производството или започване производство на нов 

продукт или услуга, трябва да се планира вида и количеството на необходимото ново 

(допълнително) оборудване, както и евентуалното разширение на производствените 

площи, комуникации и др. Необходимите стойностни разчети стават неразделна част 

от разработката на плана. 

Необходимо е да се потърсят и приложат оферти за доставка на необходимото 

оборудване, както и за осъществяване на строително-монтажните работи.) 

2. Финансови потоци 
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2.1. Изготвяне на финансовата прогноза 

2.1.1. Прогнозен отчет за приходи и разходи 

2.1.2. Прогнозен баланс 

2.1.3. Прогнозен отчет за парични потоци 

Прогнозата за паричния поток представя сумите, които се очаква да получите от 

продажби и други - напр. лихви, дивиденти и т.н.(т.е. всички приходи), и сравнява този 

поток от пари с плащанията, които ще се правят за стока, материали,заплати, наеми, 

плащания по заеми и т.н (т.е.всички разходи). Сравнително по-лесно могат да се 

прогнозират разходите, които са относително постоянни. По-сложно е да се определи 

обема на продажбите. 

Прогнозирането на паричните постъпления дава възможност да се оцени равнището 

доходност на вашия бизнес, т.е. да се определи печалбата. 

Финансовите прогнози се изготвят за период от 1 до три години. Максимално 

информация трябва да бъде включена в прогнозата за първата година, като прогнозата 

е представена в детайли за всеки отделен месец. 

2.2. Финансови цели - очакван оборот, очаквана чиста печалба през първата (втората) 

година (в средносрочен план – до 5 години). 

2.3. Очаквани рискове 

1. вътрешни  

2. външни - законови ограничения  

2.4. Очаквани ликвидни затруднения 

3. Предложение за обезпечение на искания кредит 

4. Предложение за погасителен план 
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V.Обобщение и заключение-Изводи относно устойчивостта на проекта 

 Управител: 

(……………………) 

 VІ. Приложения 

1. Баланс, ОПР и отчет за паричните потоци за последните две години от дейността на 

фирмата) 

2. Прогнозен отчет за приходите и разходите (за срока на искания кредит) 

3. Прогнозен баланс (за срока на искания кредит) 

4. Прогнозен отчет за паричните потоци (за срока на искания кредит) 

5.Договори с доставчици на суровини и материали 

6.Специфична информация за активите, предмет на проекта (оферти, проформа-фактури, 

договори за покупка, тръжна документация и др.) 

7. Оферти за осъществяване на строително-монтажни работи, предмет на проекта 

8. Разрешителни за дейността във връзка с опазване на околната среда 

9. Брошури за фирмата и продуктите (ако има такива) 
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V. ЕТАПИ И ТЕХНИКИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН 

 

Процесът на разработване на инвестиционно решение се състои от следните етапи: 

1) Анализ на външната и вътрешна среда на организацията – тук се разкриват 

причините, довели до отклонение на функционирането на предприятието от 

предварително определените цели. При анализа на външната среда могат да се 

приложат два метода: 

 При първият се анализира изменението и въздействието на широк кръг 

показатели от областта на политиката, икономиката, обществото и 

техниката. По този начин се установяват тенденциите в икономиката 

като цяло, общото състояние на пазара и икономическата конюнктура, в 

условията на която предприятието функционира и която безспорно влияе 

върху неговото развитие. 

 Вторият подход е свързан с анализ на микроикономическата среда, която 

включва конкуренти, потребители, доставчици, продукти-заместители и 

потенциални конкуренти. Едновременно с анализа на външната среда се 

извършва и анализ на вътрешната среда на организацията. Вниманието 

се насочва към изчисляване на показатели, свързани с определяне 

ефективността на производството като цяло и на използваните ресурси.  

2) Определяне на целите на развитието /целеполагане/ - на база на направените 

анализи се определят стратегиите за развитие на организацията, начините за 

преодоляване на слабите страни и отрицателното въздействие на външната и 

вътрешна среда. Формулират се различни алтернативи, които следва да бъдат 

оценени от стратегическа и икономическа позиция. 

3) Генериране на алтернативи – през този етап се определят всички възможни 

пътища за развитие на организацията. 
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4) Определяне на критерии за избор на вариант – критерият е такъв показател, 

с помощта на който се различават ефективните от неефективните инвестиции. 

За критерии може да бъде възприет някой от показателите за оценка на 

икономическата ефективност. Необходимо е обаче инвеститорите да познават 

добре предимствата и недостатъците на отделните показатели и да възприемат 

за критерии този от тях, който ще позволи най-точно класифициране на 

инвестиционните проекти. 

При оценката на вариантите могат да се използват следните методи:  

 Икономически – оценката се прави с помощта на икономически показатели, 

като: срок на откупуване на инвестицията, ефективност, нетна сегашна 

стойност и др. 

 Стратегически – оценката отчита и стратегическите цели и степента на тяхното 

постигане в отделните инвестиционни проекти. 

 Нечислови: 

o Метод на точкуването – непретеглен – нарича се още 0-1 факторен модел. 

При него се определят ключовите за инвестиционния проект параметри. 

Предпочита се този вариант, при който броят на удовлетворените критерии 

е най-голям. Оценката се извършва в табличен вид. В първата колона се 

описват критериите за вземане на решение. Техният брой и съдържание се 

определят от мениджърите в зависимост от стратегията на фирмата. 

Обикновено това са: постигането на определена ефективност на ИНВ, 

производството на продукция с по-високо качество, намаляване на 

разходите с определен % и др. В колоните на таблицата се нанасят оценки 

по отделните проекти за всеки критерии. Когато за даден критерии е 

постигнато предварително определено ниво се поставя оценка 1, а за 

останалите оценка 0. Оценките се сумират по отделни проекти. Възприема 

се този проект, който има най-много точки. При този метод обаче възниква 
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проблемът за значението на отделните критерии, т.к.  не всички критерии 

имат еднакво значение на развитието на предприятието. Предимството на 

метода е по отношение на нагледността и бързата и удобна работа от страна 

на персонала. Може да се приложи и в графичен вид. 

Критерии Проект А Проект Б Проект С 

1. ефективност 1 1 0 

2. качество 1 0 1 

3. снижение на разходите 1 1 0 

4. гъвкавост на производството 0 1 1 

Обща оценка 2 3 2 

 

o Метод на точкуването - претеглен – по-точен, но и по-труден за 

реализиране. При него за всеки от критериите се определя относително 

тегло в зависимост от стратегическите цели на предприятието. Сумата от 

теглата на всички критерии трябва да бъде равна на 1. Оценката на всеки 

инвестиционен проект се определя като средно претеглена стойност на 

оценките по отделните критерии. 

критерии Относ тегла Проект А Проект Б Проект С 

1. ефективност 0.2 1х0.2 1х0.2 0х0.2 

2. качество 0.6 1х0.6 0х0.6 1х0.6 

3. снижение на разходите 0.1 1х0.1 1х0.1 0х0.1 

4. гъвкавост на производството 0.1 0х0.1 1х0.1 1х0.1 

Обща оценка 1.0 0.8 0.4 0.7 
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Етапите при провеждане на анализа и вземане на инвестиционно решение са:  

 1 етап: Определяне на стратегическите направления 

 2 етап: Количествена оценка на потребностите от инвестиции 

 3 етап: Анализ на социално-икономическата и екологична среда 

 4 етап: Оценка на резултатите от дългосрочно инвестиране в бъдеще 

 5 етап: Оценка на целесъобразността на отделните варианти за инвестиране и 

избор на най-рационалния от тях 

 6 етап: Оценка на съответствието на целите и анализ на значимостта на 

проектите 

 7 етап: Реализация на инвестиционния проект 

 8 етап: Ретроспективен инвестиционен анализ, т.е. контрол върху 

изпълнението на управленските решения. 

   

 


