
Разработване на 
бизнес план



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.



Приложения на бизнес 
плана

• Като инструмент за развитие.
• Като средство за управление.
• Като формулировка на бизнес-идеята. 
• Като търговски документ. 



Разновидности на бизнес-
планът 
• План за стратегическо развитие на фирмата с 

финансова обосновка. 
• План за управление и контрол на фирмената 

дейност. 
• План-формулировка на бизнес-идеята за 

нейното разпространение.
• План на очакваната от дадена дейност 

печалба. 



ЦЕЛИ НА БИЗНЕС 
ПЛАНА

• Най-скромната цел – това е 
проверка на бизнес идеята.

• Привличане на партньори 
• Ноу-хао – знам как
• Обосновка за получаване на 

кредит



ЕЛЕМЕНТИ НА БИЗНЕС ПЛАНА

• 1) Резюме;
• 2) Мисия и цели на проекта;
• 3) Технологично осигуряване и 

организация на производството;
• 4) Маркетингов план
• 5) Производствена програма;
• 6) Финансов план;
• 7) Съпътстваща документация.



СЪДЪРЖАНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

• Въведение/ споразумение за поверителност
• Резюме
• Описание на вашия проект 
• Анализ на пазара
• Стратегия за маркетинг и продажби 
• Персонал и операции
• SWOT анализ и анализ на риска
• Финансови прогнози
• Изисквания за финансиране
• Приложения



ЕТАПИ И ТЕХНИКИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

• Анализ на външната и вътрешна среда 
на организацията 

• Определяне на целите на развитието 
/целеполагане/ 

• Генериране на алтернативи 
• Определяне на критерии за избор на 

вариант 



Благодаря за вниманието!
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