
 
 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.023-0029 
„Готови за бизнес старт“ 

 
 

                                                                                 www.eufunds.bg 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

5-дневни безплатни обучения по предприемачество в градовете Перник,  

Кюстендил, София и Благоевград 

 

„Развитие на собствен бизнес - мисия възможна“ 
 

 

ПРОГРАМА 

 

Първи ден – лектор Георги Табаков 

 

13:30 – 14:00  Регистрация на участниците и кафе 

14:00 – 14:15 Откриване и представяне на проекта 

Георги Табаков, Председател на УС на Български икономически форум и 

ръководител на проекта 

14:15 – 15:15 Характеристики на успешния предприемач 

- Тест за предприемачески умения 

 

15:15 - 16:15 От идеята към бизнеса  

- Често срещани грешки 

- Основни стъпки при стартиране на бизнес. 

 

16:15 – 16:30  Пауза  

16:30 – 17:30  Риск мениджмънт  

  

 

 

Втори ден – лектор Георги Табаков 

 

09:30 – 11:00  Бизнес план I – аналитична част  

- Презентация, видео 

 

11:00 – 11:15  Пауза 

11:15 – 12:15 Бизнес план II – маркетинг част  

Проучване на пазара и анализ на конкуренцията   

12:15 – 13:30  Бизнес план II – маркетинг част  

Маркетинг план. Маркетинг стратегия. 

13:30 – 14:30  Време за обяд   

14:30 – 15:45  Умения за промотиране на малък бизнес 

- „Асансьорно представяне“ и презентиране пред потенциални партньори 

- Практическа работа и представяне от участниците. 

 

15:45 – 16:00 Пауза 

16:00 – 17:30  Маркетинг и реклама на стартиращ бизнес   

- Маркетинг план за малки фирми в 10 стъпки 

 

 

 Трети ден – лектор Георги Табаков 

 

09:30 – 11:00  Стартиране на собствен бизнес. Канава на бизнес модел 

- Презентация, видео 

- Работа в групи по практически казус 

11:00 – 11:15  Пауза 
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11:15 – 12:00  Практически казус. Презентиране от участниците  

Канава на бизнес модел 

 

12:00 – 13:30  Стартиране на собствен бизнес. Предложение за стойност   

- Презентация, видео 

- Работа по групи по практически казус и презентиране от групите 

13:30 – 14:30  Време за обяд   

14:30 – 15:30   Маркетинг и реклама на стартиращ бизнес    

- Използване на социалните медии като канал за промотиране на бизнес 

- Интернет маркетинг 

15:00 – 16:00  Изработване на маркетинг и рекламни материали  
(лого, брошура, бланка, рекламни инструменти и подходи и др.) 

16:00– 16:15 Пауза 

16:15 – 17:30  Организационна структура на фирмата 

- Органиграма 

- Видове йерархията и структурата на фирмата 

 

Четвърти ден  

09:30 – 11:00  Финансово планиране – 1-ва част. 

- Същност и обхват на финансовото планиране 

- Видове финансово планиране 

- Разработване на финансова стратегия 

Косьо Стойчев 

11:00 – 11:15  Пауза 

11:15 – 12:00 Финансово планиране – 2-ра част. 

- Създаване на различни видове финансови планове и методи за планиране 

- Нормативна база, свързана с финансовото планиране – данъци, лихви, 

амортизации и др. 

Веселина Господинова 

12:00 – 13:30  Финансово планиране – 3-та част. 

- Баланс, ОПР, Паричен поток.  

Веселина Господинова 

13:30 – 14:30  Време за обяд   

14:30 – 15:30   Капитал и видове източници 

- Видове капитал в дружеството – капиталова и финансова структура 

- Източници – вътрешни (амортизации, печалба, продажби) и външни (акции, 

дарения, субсидии и др.) 

Косьо Стойчев  

15:00 – 16:00  Работа по практически казус. Дискусия.  

16:00– 16:15 Пауза 

16:15 – 17:30  Работа по практически казус. Дискусия.  

 

Пети ден  

09:30 – 11:00  Форми на търговска дейност – 1-ва част 

- Правни форми за регистриране на бизнес  

- Предимства и недостатъци на видовете дружества 

- Кои са най-подходящите форми за стартиращ бизнес  

Косьо Стойчев  

11:00 – 11:15  Пауза 

11:15 – 12:00 Форми на търговска дейност – 2-ра част 

- Практическа работа по групи  

12:00 – 13:30  Персонал, правни отговорности и застраховка – 1-ва част 
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- Трудово законодателство и нормативни изисквания свързани с работната 

сила 

- Трудова медицина и други видове застраховки 

Косьо Стойчев  

13:30 – 14:30  Време за обяд   

14:30 – 15:30   Персонал, правни отговорности и застраховка – 2-ра част 

- Методи за подбор на персонал 

- Мотивиране на персонала 

Веселина Господинова 

15:00 – 16:00  Работа по практически казус. Дискусия.  

16:00– 16:15 Пауза 

16:15 – 17:30  Дискусия „А сега накъде!?“ 

 Обща оценка на семинара.  
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