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СЪДЪРЖАНИЕ
2 Настоящият сборник е подготвен в рамките на 

проект “Знания за предприемачество”, реали-
зиран от Сдружение „Български икономически 
форум” в партньорство с Фондация „Център за 
производителност Венето”-Италия.

Проектът се осъществява с финансовата под-
крепа на оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Европейския социален 
фонд (ЕСФ).

Обща цел на проекта:

• Да създаде условия партньорите, целевата група 
по проекта и заинтересованите страни да ползват 
опита на EQUAL, както и да обменят идеи и плано-
ве за най-доброто използване на финансовата по-
мощ на ЕСФ в областите заетост, обучение и учене 
през целия живот и добро управление на проекти.

Целева група:

• Бъдещи предприемачи, заети лица към момента 
на включване в проектните дейности, които имат 
намерение да стартират самостоятелен бизнес в 
България

• Новостартирали предприемачи, които са старти-
рали бизнес не по-рано от три години преди датата 
на  включване в проектните дейности 
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Специфични цели на проекта:

• Да се насърчи стартирането на собствен бизнес в 
България чрез подобряването на информационна-
та обезпеченост и знанията по предприемачество

• Да се използва италианския опит в обучения по 
предприемачество за подготовката на бъдещи и 
новостартирали предприемачи в България

• Да се създаде интерактивна информационна уеб 
платформа за предприемачи, управлявана с мен-
торство от италианския партньор
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1  Мисловна диаграма (mindmap) 2  Въведение

„Стартиращ бизнес” (Startup) като че ли се превърна в ключова дума през последните години. Вестниците 
са пълни с удивителни истории за продажби на новосъздадени фирми на компании-гиганти срещу 
огромни суми. Този вид стартиращи предприятия почти винаги е свързан с технологични иновации, 
новаторски приложения и бизнес идеи в областта на интернет. 

Има, също така, множество потенциални предприемачи, които в стремежа си да осъществят мечтата 
си, създават предприятия, които не винаги са толкова оригинални или големи, но са достатъчни, за да 
им позволят сами да управляват живота си.

Днес стартиращите предприятия са основният двигател за развитието на регионите и заслужават 
голямо внимание. В същото време, очевидно липсва предприемаческа култура и е трудно да се намерят 
лесни за ползване, готови инструменти за създаването на нов бизнес. Независимо от това обаче, 
днешната конкурентна среда изисква висока степен на подготовка.
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Настоящият сборник има за цел да помогне на амбициозните предприемачи да открият своя начин 
за правенето на бизнес и за създаването на тяхна собствена фирма, като увеличи шансовете им за 
успех и за постигането на устойчивост на техните проекти. Сборникът обаче няма нищо общо със 
скучните наръчници. Всички традиционни инструменти за създаване на бизнес, които са приложими за 
всяко новосъздадено предприятие, могат лесно да бъдат намерени в интернет.

Този сборник акцентира върху понятието „бизнес планиране” и предлага бизнес плана като основен 
инструмент за създаването на бизнес. Освен съвети за това как да структурирате и напишете своя 
бизнес план, в сборника ще откриете и разработен примерен бизнес план, който може да използвате 
като образец (Приложение 1). 

В последно време популярност придобиват и други инструменти, като най-често цитираните са „бизнес 
модел” (www.businessmodelgeneration.com) и lean startup (оптимизирано създаване на ново предприятие) 
(www.theleanstartup.com). Нашето предложение е да добавите тези инструменти към бизнес плана, след 
като вече сте разработили такъв.

В настоящия сборник ще ви запознаем и с историите на три новосъздадени фирми в България. Те не са 
модели на високи постижения и са в началото на пътя си, но са добър пример за трудностите, с които 
се сблъсква една новосъздадена фирма и за стъпките, които тя трябва да предприеме, в началото на 
своето съществуване.

Фирмите, представени в сборника, са получили външна помощ и подкрепа – от приятели и познати или 
от близки и роднини. Те са хората, които винаги ще ви изслушат, ще ви предоставят информация и ще 
ви помогнат за реализацията на вашите бизнес идеи.

Планирането е в основата на доброто управление. Всички знаем, че инициативи 
за промени в живота ни извън работата, например ремонт на апартамент, 
могат да ни излязат два пъти по-скъпо и да ни отнемат три пъти повече време 
от предвиденото. В работата си обаче, обикновено имаме много по-малко 
възможности за грешки и затова правилното планиране е крайно важно.

Планирането е преди всичко здрав разум, но както е при карането на колело или 
при рисуването на картина, е добре да получиш някои съвети преди да започнеш.

В много държави на управлението не се гледа по начина, който е валиден за 
традиционните професии. Не допускаме лекар да пише рецепти или архитект 
да проектира сгради, ако няма необходимата квалификация. При все това, 
прекалено охотно позволяваме на хора да управляват важни организации без да 
имат съответното обучение, въпреки че решенията на такива мениджъри могат 
да имат съществен ефект върху общностите, в които те развиват дейността си. 
Следователно, всеки ръководител (и всеки предприемач) носи отговорността да 
научи възможно най-много за изкуството и науката на управлението.

3   Бизнес планиране

3.1. Да помислим за планирането
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Планирането е важна част от управлението и затова е от съществено значение да се познават задълбочено 
подходите на планиране. 

този процес се основава на цялостното познаване на ситуацията и се диктува от целите. той се стреми да 
ангажира хората с цели и задачи, които да дадат основата за определяне на изпълнението и комуникацията.

Планиране и знание

освен да знаете къде искате да отидете, не по-малко важно е да 
разбирате от къде идвате, защо сте там, където сте, както и какви 
активи имате на свое разположение. 

По време на етапа на планиране „Къде сме сега?”, често е трудно да 
получиш нужната подкрепа и да накараш хората да бъдат наистина 
открити и честни. Всеки отдел или функционално звено обикновено 
смята, че в дадения момент е добре организиран, защото дава 
своя продуктивен принос за организацията. Въпреки това, е важно 
да бъдете честни и да допринесете за установяването на реалното 
състояние на нещата, като откровено сравните вашето положение с 
това на вашите конкуренти и с останалите, които са на вашето ниво.

Планиране и изпълнение

След като сте анализирали къде сте сега и къде искате да бъдете, 
можете да преминете към детайлното определяне на всички неща, 
които трябва да направите, за да постигнете вашата визия. Ще 
установите, че много често те са групирани на пластове, като всеки 
съставен елемент от изпълнението се състои от поделементи.

В идеалния случай вашето предприятие също следва този модел 
и можете да организирате изпълнението в съответствие със 
стратегията. Най-малкото, визията ще представи аргументите 
за съществуването на вашата организационна структура. Не е 
достатъчно да подредите организацията си в удобни структурни 
единици; тя трябва да е формирана така, че „да прави нещо”,  за 
предпочитане това, което сте заложили в плана. ако маркетингът 
има ключово значение, то отделът по маркетинг трябва да е водещ, 
докато, ако основното конкурентно предимство е техническото 
развитие, то този отдел трябва да бъде обезпечен с необходимия 
персонал. Винаги помнете, че ако планът изисква нещо да бъде 
направено,  то той следва да определя някой в организацията, 
който да бъде натоварен с изпълнението му.

Представяне на плана

Планът не е нещо изолирано. той не трябва само да бъде написан 
и архивиран. той ще бъде използван надолу по йерархията 
за даване на насоки по отношение на курса, който е поела 
организацията и действията, които се изискват от нейните членове. 
При все това, почти всички планове установяват необходимоста 
от повече ресурси, които трябва да бъдат осигурени от източници 
извън конкретната организация, изготвила плана. тези ресурси 
могат да дойдат от роднини и приятели или от външни източници, 
например банки или специални програми за подкрепа на нови 
предприемачи или от т. нар. рисково инвестиране. Във всички 
случаи обаче, планът трябва да убеди тези, които осигуряват 
финансирането, че е в техен интерес да го подкрепят.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

• Къде сме 

сега?

• Къде искаме да 

бъдем?

• Как ще стигнем 
до там?



10 11още по-важно е да се познават параметрите на лицето, към което е адресиран бизнес планът, когато 
се търсят ресурси от външни източници. Някои планове се пишат, за да се определят изискванията по 
отношение на хората и да се ентусиазират потенциалните нови служители. Все пак, с повечето планове, 
предназначени за външна аудитория, се искат средства, без значение дали от банка или от рисков 
инвеститор (venture capitalist). те трябва да се подготвят внимателно, включително и за въпросите, които 
адресатът вероятно ще зададе. Може да се наложи да бъдат изготвени различни варианти на един и същи 
план, тъй като изискванията на банкера по отношение на сигурността са много различни от желанието на 
рисковия инвеститор за увеличаване на печалбата.

ако разполагате с добре конструиран план, който разглежда всички тези въпроси, той може да ви осигури 
реална подкрепа, за да се справите с големия брой скептици.

Хората са тези, които могат да 
предизвикат промяната

Всички големи човешки начинания включват промяна, а тя 
се постига само чрез действията на хората. ако искате да 
усъвършенствате вашата организация и да увеличите капацитета 
й, трябва да можете да изготвите план защо и как тя ще постигне 
това.

Имайте предвид, че доброто планиране е от съществено значение 
за системното усъвършенстване, а това изисква всички, които 
трябва да бъдат на ваша страна, да разбират точно какво искате 
да направите и защо.

Бизнес планът е документ, създаден, за да опише определена бизнес идея и да намери финансови средства 
за нея. Понякога го използваме, за да подкрепим решения, отнасящи се до международния маркетинг. Нека 
кажем няколко думи за първоначалното значение и цели на бизнес плана.

Днес, да се занимаваш със собствен бизнес означава да предизвикваш пазара и да се стремиш да оцелееш 
в среда, където пространството е малко и задоволеността е ежедневие. Но все пак тя предлага много 
възможности, особено за онези, които са готови да поемат по пътя на обучението и специализираната 
подготовка. 

обучението, насочено към предприемачите, има за цел да съкрати първоначалния рисков период, да осигури 
по-бързо навлизане в отрасъла и в оперативната дейност и да намали броя на закритите предприятия. 
това е сравнително нова концепция. Само допреди двадесет години обучението се смяташе за нещо, 
предназначено специално за служителите и управителите, но не и за собствениците на предприятия.

Днес е ясно, че да бъдеш предприемач също е работа, изискваща познаване на основни понятия и 
притежаване на специални способности, които могат да бъдат придобити, а не са само наследени. Новината 
е в това, че днешният предприемач трябва да излезе на бойното поле вече обучен, познаващ правилата 
и не може да си позволи да се учи само в движение и от грешките си. В тази връзка, новият предприемач 
изследва и изучава бъдещата си дейност, като инвестира в обучения и проучвания.

Документът, който символизира новия профил на предприемача е бизнес планът, т.е. фирменият план или 
планът за практическа реализация (feasibility plan). Новият предприемач има нужда от карта или бордови 
дневник, за да се справи по пътя към създаването на фирма (и управлението й след това). Бизнес планът 
е резултатът от дейността по проучване и планиране: той ръководи израстването на предприемача и 
обучението за навлизане в отрасъла.

3.2. Бизнес план: какво представлява и за 
какво служи?

16%
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ЕТАП КЛАСИЧЕСКИ БИЗНЕС ПЛАН РЕЗУЛТАТ

Анализ Кои сме ние? Информация

Идеята Информация

Изследването Информация

Планиране Маркетингов план Решения

Икономическа и финансова прогноза Решения

Технически планове Решения

Организация Решения

Програмиране

Кой прави,
какво,
кога,

с какви ресурси?

Действия

Приложения С цел по-голяма задълбоченост и доказване на 
изложеното в плана Документи

отраслите стават все по-сложни, еволюират по-бързо, правилата са все по-строги. Преди да започне, 
предприемачът трябва да бъде информиран, да учи, да стане експерт в конкурентната среда, в която е 
решил да развива дейност. По тази причина бизнес планът се концентрира не само върху описанието на 
управленската идея, но също и върху проучването, което доказва нейната осъществимост и възможностите 
й за успех.

Предприемачът трябва да започне проучването, за да определи мащабите и да опознае отрасъла, както и 
профила и броя на потенциалните клиенти. Проучването, което се води от самия предприемач, има особена 
стойност, то действа като първи контакт с пазара и проверка на идеята.

Какво трябва да съдържа той?

Проучване на пазара

Проучване на пазара от типа „направи си сам”

В общи линии, предприемачите трябва да адаптират данните от 
съществуващите изследвания към региона, в който те оперират и 
към особеностите на своята бизнес идея. трябва да подчертаем, че 
проучването, извършено самостоятелно от неквалифицирано лице, т. нар. 
проучване „направи си сам” има следните характеристики:

• няма точна статистическа стойност
• има по-скоро учебни цели
• означава придобиване на по-голям опит
• е свързано с изготвянето на маркетингов план
• е първата стъпка от създаването на маркетингова информационна система

Етапите на проучването на пазара

• Да се определи стратегията за проучването, съобразно нуждите от информация и да се провери вече 
събраната информация чрез анализ на данните за отрасъла

• Да се определят инструментите за проучването (въпросник)
• Да се определи техниката за формиране на извадката
• Да се определи техниката за събиране на информация
• Да се изготви въпросникът
• Да се тества въпросникът
• Да се провери въпросникът
• Да се интервюират хора чрез въпросника
• Да се въведат и обработят данните

Съвети за провеждане на проучването на пазара

• Предпочитайте персоналните интервюта
• Предпочитайте затворени въпроси
• Формулирайте затворени въпроси чрез тестване на въпросника
• Използвайте Скалата на ликерт
• Направете въпросите неутрални
• Следвайте конкретна схема за създаването на въпросника 

15

15

37
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Етапи на анализа на отрасъла

обикновено работата започва с разглеждане на библиографските източници, като на тях се отделя по-
голямата част от времето, заделено за проучването на бизнеса.

Удобно е, разбира се, да се започне с библиографски справки, но трябва също да се извършат проучвания на 
място, като се отчита, че както при посещенията на респондентите, така и при провеждането на интервютата 
има случаи на загуба на време. Накратко, след като прегледате библиографските източници, е по-добре да 
започнете да контактувате с експерти в съответната сфера. Библиографският и емпиричният анализ трябва 
да вървят успоредно, като взаимно се подпомагат.

Библиография 

По всяка тема има написани много неща и е почти невъзможно да се намери сектор, в който да няма 
публикувана информация, независимо че отделните отрасли се различават много по нейното наличие и 
разнообразие. Всеки източник, наред с посочването на други източници, може да подскаже и други неща 
чрез цитати и препратки. Правилата за използване на библиографски източници са същите, както при 
дипломните работи. В наши дни е по-добре изследването да започне с проучване в интернет, с помощта на 
търсачка и ключови думи. освен всичко това, можете да потърсите информация в библиотеки и издателства, 
за да идентифицирате определено съдържание и публикации.

Типология на библиографските източници

› Доклади за съответния сектор

обърнете внимание на източника (особено когато материалите са изготвени в рамките на дадена фирма или 
от консултант) и на дефиницията на бизнеса. ако има наличен анализ на отрасъла, трябва да се провери 
неговата актуалност и да се подходи към изследването от друга гледна точка.

› Дипломни работи и докторски дисертации

те могат да бъдат ядрото на един бизнес анализ или поне да подсказват библиография, като обикновено 
са много фокусирани и поради това много полезни, независимо, че не винаги са пряко и лесно достъпни.

› Публикации на асоциациите в отрасъла

И в този случай е полезно да се имат впредвид интересите, които тези материали се стремят да защитават. 
Все пак, тези публикации обикновено лесно се намират, а могат да бъдат събрани и при посещение, при 
което се влиза във връзка с избраните лица за контакт. Понякога се публикуват под формата на списания.

Схемата: пример

това е една от многото схеми, които могат да се използват за създаването на въпросник. тя помага да се 
запомнят основните раздели от въпросника:

•  Представяне
• Филтърни променливи
• обективни променливи
• Удовлетвореност на клиентите
• Субективни променливи
•  Референтни променливи
• Благодарности за отделеното време

Анализ на отрасъла за непрофесионалисти 

анализът на отрасъла е професионална дейност, при която опитът е от голямо значение.
Рисковете за непрофесионалистите включват:

• Да загубят връзката с целта на анализа
• Да се оставят да бъдат затрупани от множество данни, които не могат да бъдат обработени
• Да са нерешителни по отношение на проучване на място
• Да се предоверят на библиографските източници

Ето защо, е крайно важно да се планират внимателно времето и начините за събиране и обработка на 
данните. За целта, е необходимо да се изяснят:

• границите на изследването
• Употребата, дори в перспектива, към която е насочено изследването и да се установи временен 

индекс въз основа на тези елементи

Кратко описание на анализа на отрасъла

това означава, че съдържанието на изследването на отрасъла е следното:
• определяне на отрасъла, който ще изследваме
• определяне на границите на изследването
•  История на отрасъла
• Правила в индустрията
• Доставчици, конкуренти и др.: различни роли в индустрията
• Ниво на конкуренцията в областта
•  “Правила на играта”, препятствия, рискове и ключови фактори за успех
• оценка на привлекателността на индустрията
• Библиография и списък на източниците



16 17Характеристики на партньорите

ясно е, че конкурентите може да не желаят да бъдат интервюирани, но е възможно да се получи информация 
за тях и по косвен път, чрез бивши служители, експерти, които не са прекалено тясно свързани с тях, както 
и клиенти и доставчици. За да се определят по-добре събеседниците за анализа на отрасъла, е полезно да 
се посещават конференции и други събития, посветени на дадения отрасъл. това е повод да установите 
контакти.

„Експертите”, от друга страна, нямат никакъв икономически или пряк конкурентен интерес и поради това би 
следвало по-лесно да установите връзка с тях.

Примери за експерти в индустрията

• търговци на едро и дребно
• Минали и настоящи посредници, търговска мрежа
• ловци на глави и консултанти
• Бивши служители
• Преподаватели по предмета на отрасъла
• Служители от сдруженията в отрасъла
• Журналисти

Съвети за полевия анализ

• Да се прави незабавно въвеждане на всички препоръки и указания на компютър
• Да се използва „схематично изложение” или мисловна диаграма(mind map) за организирането и 

подреждането на цялата информация
• Да се използва схематично изложение за интервютата с експертите
• Да се използват диктофон и камера

› Бизнес издания и списания

Специализираните издания стават все повече на брой и стесняват границите на своя анализ. За 
изследването на даден отрасъл това означава повече специфични данни. Често има достъпни онлайн 
резюмета и обобщения.

› Документи и публикации от публични източници, изследователски институти и държавни 
агенции

това могат да бъдат презентационни материали или законодателни актове в процес на приемане, както и 
резултати от изследвания.

› Фирмени документи и вътрешнофирмена преса

Някои бизнес документи се публикуват, докато други може да бъдат намерени благодарение на фирма, 
участваща в изследването, напр.:

✔  Доклади
✔  Изказвания на ръководители
✔  Доклад от годишни срещи
✔  обява за наемане на работа
✔  Приложения към баланса

Вътрешни издания (фирмени печатни материали) също могат да играят ролята на фирмени документи.

› Бизнес каталози

това са списъци на предприятия или организации, обособени в отрасли, които са налични на хартиен 
носител, на CD или онлайн. Примери:

✔  Kompass
✔  Europages
✔  Wer liefert was? ( кой предоставя какво?)
✔  Жълти страници и т.н.

Партньори в изследването на отрасъла

• Експерти: такива, които по някаква причина имат поглед върху отрасъла от привилегирована позиция
• конкуренти: всички онези, които задоволяват с продукт или услуга същата потребност, която 

задоволява и нашата фирма
• Поръчители: фирмите, които се нуждаят от изследването на отрасъла
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• Анализ на конкуренцията
› Определяне на бизнеса
› Еволюция на сектора
› Нормативни актове
› Интензивност на конкуренцията
› “Правила на играта”, бариери за 

навлизане, фактори за успех и рискови 
фактори

› Рейтинг на привлекателността на бизнеса
› Библиография и източници

• Проучване на пазара
› Налични изследвания
› Проучване от типа „направи си сам”
› Резюме на проучването

Маркетингов план  (защо да 
купуват от нас?)

• Сегментиране и целеви групи
• Продуктова политика

› Характеристики и изпълнение
› Иновации
› Стандарт за качество

Кои сме ние

• Основатели
• Автобиографии на основателите
• Потенциал, дарби и умения
• Обучение и личностно развитие

Бизнес идея

• Описание
• Произход
• Спонсори
• Необходим капитал
• Основни цели
• Местоположение

Проучването

Как работи пазарът? Какво знам за 
конкуренцията? Кой и как е постигнал успех? 
Кой е моят клиент и какъв е неговият начин на 
мислене?

3.3. Основна схема на бизнес плана
› Гаранции и обслужване
› Дизайн
› Опаковка
› Асортимент
› Усъвършенстване на услугата (Servuction)

• Ценова политика
› Ценови тенденции
› Условия
› Доставка
› Отстъпки

• Дистрибуторска политика
› Стратегия на тласкане или теглене 

(предоставяне на услуги автоматично или 
при поискване)

› Покритие на територията
› Дистрибуторски канали
› Търговски обекти
› Персонал, занимаващ се с продажби
› Следпродажбено обслужване

• Промоционална политика
› Наименование (корпоративно име/марка/

продукт)
› Корпоративен имидж 
› Реклама
› Връзки с обществеността
› Насърчаване на продажбите
› Директен маркетинг
› Спонсорство
› BTL материали (реклама „под чертата” 

или немедийна реклама)
› Търговски изложения
› Уебсайт и интернет стратегия

Финансов план

• Баланс
• Отчет за приходите и разходите
• План на паричните потоци

Дейност

• Технологична схема на процеса
• Верига на доставка 
• Осигуряване на качество
• Нормативни актове

Организация 

• Профили на човешките ресурси и 
организационна схема

• Правен статут
• Наемане и управление на човешките 

ресурси
• Аутсорсинг (възлагане на външни 

изпълнители)
• Управление на времето
• Вътрешни комуникации

Стартиране 

кой какво прави, кога и с какви ресурси.

Приложения 

Кои сме ние

Бизнес идея

Проучването

Маркетингов план

Финансов план

Дейност

Организация 

Стартиране

Приложения

1 2
3

4
5

6
7 8

9
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Продукти и услуги

• Описание на продуктите и услугите
• Сравнение с конкуренцията
• Търговски печатни материали
• Снабдяване и реализация
• Технология
• Бъдещи продукти и услуги

Резюме на пазарния анализ

• Сегментиране на пазара
• Целева стратегия за пазарните 

сегменти
› Потребности на пазара
› Пазарни тенденции
› Пазарен ръст

Резюме

• Цели
• Мисия
• Ключови фактори за успеха

Кратка информация за 
фирмата

• Собственост на фирмата
• История на фирмата (за действащи 

фирми) или план за стартиране (за 
нови фирми)

• Местонахождение на фирмата и 
оборудване

3.4. Алтернативна план-схема 

• Анализ на индустрията
› Участници
› Модели на дистрибуция
› Конкуренцията и модели на закупуване на 

стоки/услуги
› Основни конкуренти

Стратегия и резюме на 
изпълнението

• Пирамида на стратегията
• Предлагани преимущества
• Конкурентно предимство
• Маркетингова стратегия

› Обосновка на позиционирането на 
стоките

› Стратегия на ценообразуване
› Промоционална стратегия
› Модели на дистрибуция
› Маркетингови програми

• Стратегия на продажбите
› Прогноза за продажбите
› Програми за продажби

• Стратегически съюзи
• Основни етапи 

Планиране на онлайн 
присъствието

• Онлайн маркетинг стратегия 
• Изисквания по отношение на 

разработването на уебсайт

Управление

• Организационна структура
• Управленски екип
• Липси в управленския екип
• Персонал

Финансов план

• Важни предпоставки
• Ключови финансови показатели
• Анализ за определяне на 

рентабилността 
• Прогнозни печалби и загуби
• Прогнозен паричен поток
• Прогнозен баланс
• Бизнес коефициенти
• Дългосрочен план

Резюме

Планиране на онлайн 
присъствието

Управление

Финансов план

Кратка информация 
за фирмата

Продукти и услуги

Резюме на пазарния анализ

Стратегия и резюме на изпълнението
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4.1. Защо е необходим маркетингов план?

Много дребни предприемачи смятат, че маркетинговият план е прекалено сложно средство, което не е 
полезно за тяхната фирма. това отношение е много разпространено, но то е наследство от старомодни 
схващания и възгледи.

Да създадеш ново предприятие означава да намериш място на пазара, група субекти, готови да платят, 
за да бъде задоволена тяхна потребност. Най-разпространените маркетингови инструменти могат 
да се окажат безполезни за малките предприятия, но това не означава, че тези предприятия могат да 
успеят без подходящи маркетингови политики.

Следва схема на маркетинговия процес за малко предприятие.

4. Маркетинг *Анализ на конкуренцията и резултати от маркетинговото проучване
*SWOT анализ (силни и слаби страни, възможности и заплахи)

*Цели на фирмата
*Дефиниране на хипотеза

МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ
СЕГМЕНТИРАНЕ

ПРОДУКТОВА 
ПОЛИТИКА

(гама, стил, качество, 
марка,..)

програми

ДИСТРИБУЦИОННА 
ПОЛИТИКА

(канали, търговска 
мрежа, магазини,..)

програми

ПРОМОЦИОНАЛНА 
ПОЛИТИКА 

(маркетинг “от уста 
на уста”, връзки с 
обществеността, 

реклама,..)
програми

ЦЕНОВА ПОЛИТИКА
(ценова листа, 

промоции, условия,..)

програми
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проучване

от проучването до плана процедираме по следния начин: маркетинговият план произтича от проучването и 
съдържа решения и предприети действия благодарение на информацията, събрана по време на секторния 
анализ и изследването на място. 

отПРаВНа СИтУаЦИя За ПРЕДПРИЕМаЧ, коЙто СЕ 
ПоДготВя Да НаПРаВИ МаРкЕтИНгоВ ПлаН

КОЙ? 
НА КОГО ДА ПРЕДЛАГАМ? 

КОЙ Е МОЯТ КЛИЕНТ?

КАКВО ИСКАТ МОИТЕ КЛИЕНТИ? 
КАКВИ ПОТРЕБНОСТИ ИМАТ?

КЪДЕ КУПУВАТ? КЪМ КОГО 
ОБИКНОВЕНО СЕ ОБРЪЩАТ?

КОЛКО ПЛАЩАТ?
(КОЛКО СА ГОТОВИ ДА ПЛАТЯТ 

ИЛИ СА СВИКНАЛИ  ДА ПЛАЩАТ 
ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕТО НА 

ПОТРЕБНОСИТЕ СИ)

КАК ПОЛУЧАВАТ ИНФОРМАЦИЯ? 
КАКВО ВЛИЯЕ НА ТЕХНИТЕ 

РЕШЕНИЯ?

Що се отнася до малките предприятия и преди всичко до микро фирмите, маркетинговият план е важен 
етап от пътя им към създаването на успешен бизнес. Изискването да запишеш и докажеш своите решения 
чрез документи е част от съзряването и по-доброто познаване на фирмата и нейните предимства. Чрез 
маркетинговия план ти обмисляш къде е стигнала фирмата, накъде отива и как следва да организира 
собствените си ресурси, за да стигне до целта.

Маркетинговият план се състои от по-добро дефиниране на общите маркетингови цели и стратегиите за 
постигането им.

Не забравяйте: Няма неписани стратегии и няма планиране без контрол!

Маркетинговият план има същото значение и задачи, каквито имат картите и дневника за капитана на 
кораба.

Следващият етап ще ни доведе до изготвяне на изчерпателни програми, за да постигнем целите, които 
предвиждат дефиниране на: 

• Време
• Управление
• Ресурси 
• Бюджет

Дефинирането на програмите след плановете означава да решиш кой какво трябва да прави, в какви 
срокове и с какви ресурси.

В случай, че маркетинговият план е първи по ред за фирмата, това означава, че: 
• В него няма предишен анализ 
• той е много по-широкообхватен от следващите, защото трябва да дефинира елементи, които ще се 

запазят впоследствие

когато маркетинговият план не е първи за една фирма, трябва да извършите маркетингов одит, което 
означава да попълните списък от мерки и да въведете маркетингови задачи. одитът е структуриран начин 
да се стигне до събирането и анализа на информация и данни в сложната фирмена среда и е важно условие 
за намиране на решение на проблемите.
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от маркетинговото проучване получаваме информация, отнасяща се до следните области: 

• Продукти
• Цени
• Дистрибуция
• комуникация

 
и следователно можем да вземем решения по отношение на: 
• Продукти
• Цени
• Дистрибуция
• комуникация

Маркетинговото проучване е основата на маркетинговия план и означава да не вземаш нищо за даденост, да не 
разчиташ само на интуицията си и да проверяваш хипотезите си в експлоатационни условия. Извършването 
на маркетингово проучване означава също да създадеш информационен капитал за фирмата, защото то е 
първият признак за създаването на маркетингова информационна система вътре във фирмата.

Маркетингова информационна система: 
това е структурирана и интерактивна комбинация от процедури, методи, оборудване и хора, която е 
замислена, за да осигурява непрекъснат поток от информация, взета от вътрешни и външни източници 
и предназначена да се използва като база за вземане на решения в специфични области, свързани с 
управлението на маркетинговите процеси.

Информационната система не е задължително да се състои от компютър и периферни устройства към него. 
Най-важното нещо е тя да бъде: 

• Структурирана
• Интерактивна 
• Характеризираща се с непрекъснат поток от информация
• гаранция за релевантна информация
• Захранвана от вътрешни и външни източници
• База за вземане на решения

Информацията е нематериален фирмен капитал, особено за по-малките фирми. Много често ценността 
й не се осъзнава и подсигурява правилно. Информацията в подкрепа на процеса за вземане на решения 
трябва да се създава непрекъснато, не само при основаването на фирмата. 

Проучването трябва непрекъснато да се актуализира, обновява и приспособява към пазарните промени 
или мисията на фирмата.

оБРаЗЕЦ На МаРкЕтИНгоВ ПлаН

СЕГМЕНТИРАНЕ

КАКВО ПРЕДЛАГАМ: МОЯТА 
ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА

ЧРЕЗ КАКВИ КАНАЛИ: МОЯТА 
ДИСТРИБУТОРСКА ПОЛИТИКА

В ЗАМЯНА НА КАКВО: МОЯТА 
ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

ЧРЕЗ КАКВА КОМУНИКАЦИЯ: МОЯТА 
КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА
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Плановият процес има цикличен характер, обхваща хода на цялата 
реализация и трябва да бъде ежедневен работен инструмент:

• Маркетинговият план трябва да се използва целогодишно
• Маркетинговият план трябва да бъде динамичен документ
• Маркетинговият план трябва да отчита всички промени, настъпили във 

всеки един етап от време в рамките на валидността на документа

НЕПИСАНИЯТ ПЛАН НЕ Е ПЛАН 

Писмената форма има следните предимства: 
• Мисъл, изложена на хартия (какъв процент от нашата работа и нашите 

решения сме свикнали да записваме?)
•  обяснение
• Документация
• Може да бъде предадена на други хора
• Дава възможност за постоянен контрол
• „Психологически” резултат от ангажираността 

ПЛАНИРАНЕТО НЕ Е ПРИСЪЩО САМО НА ГОЛЕМИТЕ ФИРМИ

липсата на планиране е една от причините за закриването на много и различни по големина фирми. В 
дадения случай концентрацията на решенията само в едно лице не е оправдание за липсата на писмен 
документ.

Плановият хоризонт може да бъде разширен

• краткосрочен - той се среща най-често при малките фирми, при които времевият хоризонт е по-малък 
от три години

• Средносрочен - от три до пет години
• Дългосрочен - повече от пет години

Субекти на планирането

В известно отношение маркетинговият план е „публичен” документ, тъй като много партньори и по-специално 
онези, които предоставят финансовата подкрепа, изискват да го разгледат. 

кой участва в процеса на планиране: 
• Предприемачът
• Хората, които може да помолите да свършат нещо
• търговската мрежа
• Сътрудниците
• Инвеститорите

Определяне на целите

Целите, довели до възприетия от фирмата подход на дейност, трябва да имат определена форма и да са: 
• Писмени
• количествено измерими
• точни
•  Проверими: 

› По време на процеса
› В края на процеса

Процедурите за проверка

Планирането включва, като съставен фактор, представянето на процедури за проверка. Също така, 
означава да определиш цели за различните нива и стратегии за постигането им, но то не е завършено, ако 
не определиш кога и как да проверяваш докъде си стигнал по пътя към постигането на тези цели.

4.4. Маркетингови политики

Продуктът
 

Под този термин ние имаме предвид не само самия продукт (неговите 
свойства и вътрешни характеристики), но също и обслужването и всички 
други фактори, които могат да бъдат от значение за разпознаването му от 
потребителите и за разграничаването му от продуктите на конкурентите.

определящите елементи на продукта (и съответните решения, които 
трябва да бъдат взети) са не само материални (например присъщо 
качество, състав, компоненти и качество на основните елементи), но 
особено в нашия контекст, те са също нематериални (предпродажбено и 
следпродажбено обслужване, допълнителни услуги и др.).
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този процес включва следното:

• Планиране и разработване на нови продукти
• логика и организация или асортимент
• Позициониране на всеки продукт в продуктовата гама
• Управление на продукта по време на неговия жизнен цикъл
• Форми и техники за представяне на продукта

Продуктовата гама
При фирма с много продукти организирането на асортимента е един от най-важните 
избори, особено на първият асортимент, когато става въпрос за търговска фирма.
Решенията за асортимента могат да повлияят силно на:
• Разходите:

› Разходи за съхранение. Складът също зависи от структурата и разнообразието 
на асортимента
› остатъчен материал
› Управление: големият асортимент изисква много повече обработка, документи 
и доставчици

• Имиджа / комуникацията 
Витрината, когато става дума за търговска дейност и каталогът, когато става дума за фирма, представят 
реално асортимента и неговите подгрупи.

асортиментът кара потребителите да разберат кои сме ние и какво продаваме. За да организирате 
асортимента или да разучите вече съществуващ асортимент, можете да определите продуктови линии и да 
анализирате дълбочината и разнообразието им.

Под „дълбочина на продуктовия портфейл” имаме предвид броя на продуктите, включени в линията, а под 
„разнообразие” имаме предвид броя на линиите.

Линията
линията е група продукти, които могат да имат някои технологично - производствени 
сходства и могат да бъдат групирани от маркетингова гледна точка, защото могат:

• Да задоволяват един и същ вид потребности
• Да се допълват при употребата им
• Да се продават на един и същ вид клиенти
• Да се продават чрез едни и същи канали
• Да принадлежат към една и съща ценова категория

Под продукт/услуга ние имаме предвид това, което съставлява обмена между фирмата и пазара и задоволява 
потребностите на потребителите/клиентите. В този контекст, продуктът представлява комбинация от услуги 
за потребителя. така че, отсега нататък ще говорим само за продукт и клиенти, като се стремим винаги да 
включваме и услугите и клиентите в анализа.

Що се отнася до микро фирмите, и по-специално в условията на силна конкуренция, най-ефективната 
стратегия за продукта е диверсификацията. очевидно трябва да диверсифицирате не само като продължите 
да създавате нови и различни продукти, но и като обогатите продукта с услуги, като го направите различен за 
дадения клиент в дадения район и в дадения момент. Фризьорът, който работи по домовете и зъболекарят, 
който работи вечерно време, са пример за диверсификация на услугата.

За да постигнете диверсификация, трябва да познавате в дълбочина очакванията и изискванията на 
клиентите, преди всичко, ако те са временно неудовлетворени. Следователно, за да определите продуктовата 
политика, трябва да сте разбрали начина, по който клиентът възприема и използва продукта: трябва да 
извлечете приоритетното съдържание на тази политика от маркетинговото изследване. При сравнително 
нови продукти, за които не може да бъде направен анализ на настоящата им употреба и възприемане от 
клиента, трябва да анализирате дали можете да задоволите дадена потребност или какви решения на 
проблема предлагат днес други фирми (секторен анализ). За нови продукти е по-добре да се използва 
тестване, когато е възможно.

тъй като живеем в „общество на изобилието”, в което фирмите предлагат голямо разнообразие от продукти и 
услуги, успехът на една фирма зависи от способността на нейните продукти да задоволяват и да продължат 
да задоволяват дадена потребност и дори по-специфични потребности по начин, който осигурява по-
полезно използване на ресурсите.

Маркетингово ориентираната фирма не мисли за физическите продукти, а за 
задоволяване на потребностите на клиентите или за предимствата за клиентите. 
теодор левит обяснява тази концепция, като пише, че когато клиентите купуват 
бургия с размер четвърт цол, те искат дупки с размер четвърт цол. ако тази 
концепция не е ясна за фирмата, тя ще бъде изместена, когато продуктите й 
станат морално остарели или излязат от мода, защото потребността ще бъде 
задоволена по някакъв друг начин. 

Продуктите, обединени в т. нар. „продуктов портфейл”, съставляват активи, които трябва да бъдат 
структурирани и създадени в началото на дейността на фирмата, но трябва да бъдат управлявани постоянно.
комплексът от решения, свързани с продукта, или продуктовата политика е изключително сложен и крайно 
важен за фирмата. Продуктовата политика е съществен фактор в сферата на стратегическите решения на 
фирмите, като например решения, свързани с избора какви продукти да се създават и кои пазари да се 
обслужват.
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Ценовата политика

Ценообразуването може да се счита за един от стимулите на маркетинговия микс, 
но също и за икономическа/социална дейност. Двете гледни точки са резултат от 
дълбоко различаващи се условия. За маркетинга цената е онази еквивалентна 
стойност, която потребителят е готов да плати, за да задоволи своята потребност, 
над разходите, които производителят трябва да направи, за да произведе 
своите стоки. В краен случай, дори за стоки, които производителят предоставя 
свободно (отпадъци или брак, например) можете да поставите цена, изразяваща 
действителната стойност, която тези стоки имат за потребителя.

от икономическа и счетоводна гледна точка цената е резултат от сумата на 
разходите, които производителят прави с оглед да получи печалба, и марж, който е 
възнаграждението за дейността на дадена фирма. Новият предприемач трябва да 
сравни двата резултата и да реши дали продуктът, на цената, която пазарът е готов 
да признае в замяна на задоволяването на потребност, може да бъде продаван със 
задоволителен марж за фирмата.

Цената като комуникация

За потребителите цената е един от най-достъпните и ясни фактори на комуникация 
и преценка. Понякога тя е пряко свързана с качеството и концепцията за имидж, 
така че при ценообразуването трябва да отчетете посланието, което изпращате на 
потребителя, поставяйки тази цена на този продукт.

Решения, свързани с цените

При какъв ценови стандарт/равнище можете да се появите на пазара? определянето 
на ценовата политика не означава само да напечатаме ценова листа, а трябва да 
установим също:

• какъв вид промоционални действия трябва да приложим на практика чрез 
повече или по-малко бързи и временни промени на цените

• каква връзка трябва да поддържате между цените на различните продукти в 
портфолиото

Марката
Марката е символ, белег, който позволява на потребителя да улови линията между 
продукт и фирма, да разграничи продукта от тези на конкурентите. тя е подпис 
върху продукта, който е синтез от качеството и други характеристики на продукта.
На потребителя не му се налага всеки път да анализира и преценява продукта 
и присъщите му характеристики. той може да разчита на ценностите, които се 
предават и гарантират от марката.

Марката може:
• Да съвпада с името на фирмата
• Да напомня за името на фирмата, въпреки че двете имена може да не съвпадат
• Да се различава напълно от името на фирмата

При избора трябва да се отчете естеството на продукта, следователно и 
съвместимостта на различните продукти с една и съща марка, а също и историческите 
причини, когато фирма купува марка, след като тя вече е била пусната на пазара и 
е позната на потребителите.

когато фирмата е нова, добре е да съсредоточите всички свързани с марката усилия (които обикновено 
се концентрират върху комуникационната политика) върху марка, която напомня името на фирмата или 
съвпада с него. Може да се направи допълнителна оценка на дейностите по търговско посредничество за 
съществуващите марки или на франчайзинга, което ще даде възможност да се експлоатира стартирането 
на вече съществуваща и разработена марка.

Опаковката
опаковката пази и защитава продукта, но едновременно с това го прави 
представителен и възможен за доставка и следователно се превръща в средство 
за комуникация. Съвсем не произволно, отчитайки това, можем да говорим за „тих 
продавач”.

опаковката е част от продукта и все по-често тя е полезна за потребителите. Много 
стоки, продавани в насипно състояние и по неразграничим начин, са се превърнали 
в обекти на маркетинговата политика, когато са започнали да ползват предимствата 
на опаковката, която ги прави очевидни, разпознаваеми, комуникиращи, възможни за 
доставка и лесно забележими. Не само продуктите, а и услугите също могат да имат 
опаковка.
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тя е комбинация от фирмените решения за това как продуктът 
да стигне до потребителя. В дистрибуционната област 
непрекъснато се случват важни промени.

традиционните структури като търговията на едро и на дребно се 
поставят наравно с иновативните като супермаркети и магазини 
за преоценени стоки, като голямо влияние върху този процес 
оказват маркетинговата и паричната политика. За да завършите 
маркетинговия микс, трябва да определите:

• Дистрибуционната стратегия
• Дистрибуционния обхват
• каналите
• търговските обекти

Иновативна дистрибуция

Продажба на дребно без наличие на магазини: тази форма се развива много бързо, включително и от 
гледна точка на имиджа. този вид продажби се осъществяват без фирмата да ползва предимствата на 
магазините, отворени за потребители.

Политика за стимулиране на продажбите

Фирмената комуникация се състои основно от дейности по информиране и убеждаване, които могат да 
увеличат продажбите на продукта. комуникационната политика е свързана с определянето и идеалното 
съчетаване на различни средства.

Най-важните решения, които трябва да вземете, са:
• колко да инвестирате в комуникация
• В каква комбинация ще използвате четирите необходими групи средства:

 › Реклама
 › Връзки с обществеността
 › Стимулиране на продажбите
 › Директен маркетинг

Видове комуникация

Реклама 

това е комуникация, пространството за която се купува, а съдържанието 
й се контролира изцяло от фирмата. ясно може да бъде установен 
нейният рекламен характер и насоченост към потребителя, като се 
разграничават:

• Реклама на продукта
• Реклама на марката
• корпоративна реклама
• колективна реклама

Връзки с обществеността 

това е комбинация от действия, чиято цел за фирмата се състои в 
подобряването на нейната разпознаваемост и приемане й от света или 
създаването и запазването на благоприятен имидж. В този смисъл, 
разграничаваме:

• Външни връзки: те се състоят в създаване и организиране на 
връзки между фирмата и средата, в която е интегрирана

• Публичност на продукта: това е дейността, чиято цел се състои в 
получаване на място за продукта или компанията

Стимулиране на продажбите 

Стимулирането на продажбите е комбинация от необичайни и променливи стимули за продукта; тя е 
хетерогенна комбинация от действия, които водят до постигане на положителни резултати по отношение на 
продажбите в краткосрочен план. Може да бъде адресирана към потребителите и/или посредниците.

Поръчки по 
пощата

Продажби от 
врата на врата

Електронна 
търговия

Политика за 
стимулиране на 

продажбите
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Спонсорство

то се състои в свързването на имиджа на фирмата със събитие или спортна 
демонстрация, с цел да се подобри публичната познаваемост и приемането на 
продукта или на фирмата.

Маркетинг “От уста на уста”

това означава, че нашият потребител, доволен от продукта и услугата, 
предлага, поощрява и информира други потенциални клиенти.

Материали за BTL реклама/материали в търговските обекти

това са всички материали, които винаги придружават продукта (съпътстващи 
материали) и помагат за неговото представяне и показване пред посредници 
и/или потребители, както и брошури, технически указания, съобщения, каталози 
в търговските обекти и т.н.

Видове комуникация, подходяща за по-малки фирми

Маркетинг „от уста на уста”:
защото е достъпен за всички и не изисква големи инвестиции. Ефикасността му може да бъде повишена, 
като се концентрирате върху ограничен и таргетиран обхват от потребители.

Връзки с обществеността:
защото всички фирми, дори и по-малките, се намират в среда, в която трябва да се съобразяват с 
интересите на общността, спонсорите и други групи от интереси.

Директен маркетинг:
защото подборът и достигането до целевите групи потребители, чиито характеристики познаваме и за 
които смятаме, че се интересуват от нашия продукт, означава да ограничим своя бизнес в географско 
отношение и да се концентрираме върху по-добре определена територия.

Материали за BTL реклама/ материали в търговските обекти:
защото е изключително важно продуктът винаги да бъде придружаван от комуникационни материали и 
защото в повечето случаи разходите за този вид комуникация са гъвкави.

обикновено включва:
• Състезания
• Промоционални пакети
• Стимули
• Изложения
• оферти за изпробване на даден продукт безплатно (или с 

намалена цена) за определен период от време (trial offers)
• отстъпки
• Подаръци

Директен маркетинг 

Чрез директния маркетинг ние осъществяваме пряк контакт с потребителя, чийто начин на живот и 
потенциални потребности познаваме. обръщаме се към него лично и по име, като директно и индивидуално 
му предлагаме продукти и услуги и го проучваме.

Всъщност, директният маркетинг включва аспекти на:
• Маркетинговото проучване
• комуникацията
• Промоцията
• Дистрибуцията

Директният маркетинг е  система от отношения с пазара, която използва различни средства за комуникация, 
за да стимулира непосредствена реакция от получателите на съобщенията.
Важна характеристика на директния маркетинг е това, че резултатите са измерими (резултати, които се 
регистрират и анализират, като дават допълнителна информация за възможностите и поведението на 
потребителите).

Инициативите за директен маркетинг разчитат на създаването и актуализирането на бази данни, 
които са активи на фирмата, защото се основават на информация не само за доходите, възрастта или 
местоположението на потребителите, но и за тяхното поведение и навици.

Примери за директен маркетинг:

• Изпращане на каталози по пощата на избран списък от хора 
• Изпращане на мостри по пощата
• Изпращане по пощата на формуляри за поръчка до потребители, 

които са поръчвали преди това от фирмата
• Специални оферти с конкретна цел
• Изпращане по пощата на безплатни карти
• Покани за събития
• акция „доведи приятел”

-%

БЕЗПЛАТНО



38 39Едно новосъздадено предприятие следва да реши дали да присъства чрез блог, портал, уебсайт или само 
в социалните мрежи. На разположение на малките предприятия са цял куп нови инструменти, свързани с 
интернет и новите технологии.

ПРИ ПО-МАЛКА ФИРМА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СТРЕМИМ КЪМ КОМУНИКАЦИЯ „С ГЪВКАВИ РАЗХОДИ”.

Примери:

• Директният маркетинг е насочен към специфични области или целеви групи, докато рекламата е 
насочена към широката общественост, която не можем да таргетираме според нашите нужди. 

• комуникацията в търговските обекти провокира контакти в ситуации, в които ние сме в непосредствена 
близост с продукта. 

• комуникацията чрез опаковката не води до допълнителни разходи.

Преди да инвестирате средства за комуникация, трябва да използвате всички безплатни средства за 
комуникация, които имате на разположение:

• Ние самите и нашият имидж
• Самореклама
• Мрежата от приятели и познати
• търговската мрежа
• Продукта и неговата опаковка 

4.5. Интернет маркетинг
Днес интернет не е само инструмент за комуникация, а също и нов 
пазар, причина за промяна на бизнес модела, нещо което влияе върху 
начина, по който се прави бизнес, нещо, което заличава граници или 
просто разрушава пазара такъв, какъвто го познавахме. 
Подобно на всички маркетингови инструменти, интернет поставя 
фирмата в контакт с външния пазар: съществуващи клиенти, 
перспективни клиенти, инвеститори и др. той е стратегически 
инструмент. Уебсайтът, проектиран като продължение на вътрешната 
организация и имижда на фирмата, има основание да съществува, 
само ако позволява на фирмата да се придържа към стратегиите си и 
да прилага маркетингови тактики.

Някои от причините, които биха могли да накарат една фирма да си създаде уебсайт, са намаляването на 
разходите за комуникация и дистрибуция, откриването на нови пазарни сегменти, диалогът в реално време 
със заинтересованите лица, бърза и точна обратна връзка, която позволява по-прецизно сегментиране. 
Днес интернет е арена на конкуренция и основните решения за присъствието на нашето микро предприятие 
в тази среда са изключително важни. Струва си да споменем, че ако една фирма реши да не присъства в 
Мрежата, тя рискува все пак да се окаже там. Продуктите й могат да бъдат продавани от дистрибуторите в 
онлайн магазини или от клиенти в ebay или марката може да бъде спомената в разговор онлайн.

НоВИ 
ИНСтРУМЕНтИ 
В СФЕРата На 
МаРкЕтИНга

оптимизация 
за търсачки 

(SEO)
Adwords

Социални 
мрежи

Е-мейл 
маркетинг

 корпоративен 
блог

QR код
Мобилен 
маркетинг

герила 
маркетинг и 
‘племенен’ 
маркетинг

онлайн 
ПР 

Вирусен 
маркетинг

Електронни 
книги и 

отпечатване 
по заявка

Блогосфера 
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Днес повечето уебсайтове, портали и блогове се реализират с помощта 
на Система за управление на съдържанието (CMS).  Разделяйки 
графиките от съдържанието, тя ни помага да постигнем присъствие 
в интернет, което е по-евтино и по-бързо за изпълнение, като оставя 
възможността фирмата сама да актуализира съдържанието на 
сайта. Най-разпространените CMS с отворен код са Drupal, Joomla 
и Wordpress. Избирането на това решение означава, че можете да 
определите дали да създадете собствен сайт, да контролирате своето 
участие в неговото актуализиране и поддръжка или да използвате 
външни специалисти, тъй като тези системи се използват от много 
широка професионална общност и следователно винаги можете да се 
намерите някой, който да поеме и да работи по такъв сайт, създаден 
от друг експерт. Наличието на широка гама от графични шаблони и 
възможности за добавяне на готови функционалности (plug-ins) е 
допълнитено улеснение при работата с тези системи.

Противно на това, което може да си помислите, CMS не генерира само стандартни, приличащи си сайтове. 
CMS предлага голяма гъвкавост и ви позволява да избирате какъв бюджет да похарчите. Чрез нея вие 
реализирате присъствието си в мрежата, като ползвате предимствата на опита и колективното знание на 
милиони специалисти. Функциите на CMS са тествани и грешките са отстранени (debugged)  - нещо, което не 
се прави, когато един сайт се изгражда от нулата специално за нас. В последния случай трябва да осигурим 
проверка на всяка една отделна функция ( напр., дали контактната форма може да се попълни лесно; дали 
с натискането на бутона за изпращане, данните действително отиват във фирмената база данни и т.н.).

С най-простата версия на Wordpress (безплатна) можете да създадете уебсайт за няколко дни, като това ви 
позволява да бъдете онлайн и в същото време да се занимавате с останалите аспекти от стартирането на 
фирмата и да избегнете следната ситуация, която за съжаление се случва доста често: фирмата е открита 
и функционираща, но търси бюджет за по-широко присъствие в интернет, като междувременно тя изобщо 
не е достъпна за своите клиенти в онлайн пространството.

Присъствието в интернет трябва да се интегрира с останалите инструменти за маркетинг и комуникация.
Стилът на писане в интернет не е точно този, който се използва при печатната комуникация. той изисква 
по-кратки и ясно структурирани текстове, привличащи вниманието графики и хиперлинкове. Идеалният 
случай е да намерите партньор, който може да редактира предоставените от вас текстове, като не се 
ограничава единствено до копирането им. Редакторът трябва също така да избира изображенията според 
комуникационните изисквания и дизайна, както и да ги адаптира към използваните в интернет формати.

Има някои аспекти на качеството, които обикновено са невидими за клиента. Добрият уебсайт следва да 
бъде оптимизиран за търсачки. За да направите това, трябва да въведете набор от ключови думи, които 
позволяват на Google да ви намери, както и кратко описание на сайта и заглавие на страницата, които ще 
се появяват на страницата на търсачките. Google никога не е разкривал напълно действието на алгоритъма 
и често променя „правилата на играта”.

Друг аспект, който трябва да бъде взет под внимание, е актуализацията на сайта. Много често срещана грешка 
е да се разработи сайт и да бъде оставен „балсамиран в дигитален саркофаг”, докато около него фирмата 
живее и се променя. от уебсайта има смисъл, ако знаете как да го поддържате и да го приспособявате 
към потребностите на фирмата. Следователно е необходимо уебсайтът и особено секцията му „Новини” 
постоянно да се актуализира, за предпочитане като се администрира самостоятелно от фирмата.

4.7. Социалните мрежи

Да създадеш бизнес, да идентифицираш клиентите, да наемеш хора, да бъдеш постоянно в течение на 
развитието на своя отрасъл, да вършиш по-добре работата си – всичко това са цели, които днес могат да 
бъдат постигнати с помощта на интернет и по-специално чрез социалните мрежи. Имената им са екзотични 
и са измислени с голямо въображение. Някои от социалните мрежи са насочени към деловата сфера (Linke-
dIn, Viadeo, Xing, Talent.me, Branchout); други са по-общи, като например Facebook и Google+. Допълват се 
взаимно и позволяват използване на микро блогове (Twitter). Забавление и пристрастеност за дигиталното 
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5.1. Икономическата и финансовата страна 
на едно предприятие

В днешния силно конкурентен и неустойчив пазар всяко 
предприятие трябва да познава задълбочено своята 
икономическа и финансова страна. още от създаването си всяка 
фирма се опитва да разбере динамиката на икономическите 
аспекти, свързани с управлението на избрания  бизнес модел 
и съответната динамика на паричните потоци, която зависи от 
финансовите избори в началото.

 В средносрочен и дългосрочен план този анализ на прогнозните 
финансови разчети се нарича “финансов план” (неразделна 
част от бизнес плана на фирмата), а в краткосрочен план се 
използва понятието “бюджет”.

В същото време предприятията трябва да измерват своите 
резултати, за да подобрят управлението си и да проверяват 
и контролират своите дейности, както и за да предоставят 
информацията, изисквана по закон. основният инструмент за 
постигането на тази цел е финансовият отчет.

поколение ли са социалните мрежи  или са наистина полезни инструменти, които влияят на нашия живот? 
И преди всичко, до какви промени в микро предприятието води епохата на интернет и социалните мрежи?

Работещите в  интернет сферата бяха първите, които използваха социалните мрежи и множеството им 
аспекти в опит да подобрят своята работа. те бяха първите членове на LinkedIn при стартирането му през 
есента на 2002 г. След това се присъединиха специалистите в областта на маркетинга, а днес там са също 
и счетоводители, адвокати, собственици на малки бизнеси, както и всеки, който иска да управлява по-добре 
своето присъствие в интернет простраството. За предприятията има инструменти, специално предназначени 
за търсене на човешки ресурси и доставчици, както и разширено търсене, което ви позволява да анализирате 
база данни с двеста милиона автобиографии. На практика присъствието в социалната мрежа означава да 
знаеш в реално време, че някой е сменил фирмата си, на кого му престои прехвърляне, кой е получил 
повишение, кой работи по определен проект или кой ще ходи на дадено събитие.

В крайна сметка няма нищо ново в ефекта, който ползването на интернет и по-специално на социалните 
мрежи има върху работата ни. Няма нищо ново в смисъл, че социалните мрежи винаги са съществували и 
предприятията и кариерите винаги са зависели и продължават да зависят твърде много от управлението на 
връзките и взаимоотношенията. Нови са, обаче, начините по които тези системи трябва да се управляват,  
количественото им въздействие, както и ускоряването на процесите. Преди ни трябваха три месеца, за да 
си създадем кръг от контакти, докато днес можем в реално време и едновременно да се свържем с всички 
тях, като освен това можем да разчитаме и на техните контакти, за да разпространим толкова бързо едно 
съобщение или новина, както никога преди това.

този начин на работа естествено изисква придобиване на нови умения, внимание, вземане на необходимите 
мерки и означава нов начин на  управление на времето. точно както вчера за много хора не беше уместно да 
посвещаваш непропорционално голяма част от работното си време за конференции или да четеш вестник 
в офиса, така и днес социалната мрежа не следва да се превръща в основно занимание и да пречи на 
производителността. Научихме се да правим толкова много нови неща и със сигурност се научаваме също 
да използваме рентабилно социалните мрежи на работното място.

5. Финансово планиране
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44 455.3. Баланс

Балансът наподобява снимка на активите. Съдържащата се 
в него информация дава отговор на следните въпроси: какви 
активи се използват при осъществяването на дейността и; кой 
финансира тези активи. „Снимка” или „картина” са точните 
думи, за да се изрази, че данните в баланса са представени 
към точно определен момент (ден, месец, година, обикновено 
31 декември).

                                

Активите могат да бъдат анализирани и групирани преди всичко според тяхната ликвидност, т.е. колко 
бързо могат да бъдат превърнати в обръщаеми или реализуеми ресурси. те се представят последователно 
спрямо степента им на ликвидност. активите се разделят на две основни категории:

• Дълготрайни - нетекущи активи
• текущи - оборотен капитал (той се използва за осъществяване на основния бизнес)

като текущи и нетекущи се класифицират активите по отношение на тяхната срочност, по-конкретно: 
• краткосрочни - до 12 месеца
• Средносрочни - от 12 до 36 месеца
• Дългосрочни - над 36 месеца

Подобно на активите, финансовите източници могат да бъдат анализирани според степента им на 
дължимост, т.е. за колко време следва да бъдат изплатени. Първо се представят изискуемите за плащане в 
по-кратък срок. Финансовите източници се разделят на три основни категории:

• текущи пасиви - за плащане до една година
• Нетекущи пасиви - за плащане в срок, по-дълъг от една година
• Собствен капитал - самофинансиране

актИВИ

Балансът и прогнозният бюджет (финансов план) имат една и съща структура, но се различават от гледна 
точка на времевото им изражение: първият се основава на вече случили се събития, а вторият се отнася 
за бъдещето. С помощта на бюджета се прогнозират и планират, до колкото е възможно, бъдещите сметки 
на предприятието.

Ще започнем с обяснение как трябва да се чете финансовия отчет и ще покажем процедурата, която трябва 
да следвате при изготвянето на финансов план. 

5.2. Четене и разбиране на финансовия 
отчет
В европейските държави финансовите отчети на капиталовото 
дружество трябва да бъдат разработени съгласно IV Европейска 
директива, ратифицирана с държавен закон и интегрирана 
съгласно Международните счетоводни стандарти. 

Финансовият отчет е изграден от редица компоненти, които 
дават представа за имущественото и финансовото състояние 
на фирмата и за резултатите от дейноста й. 

Най-добрият начин да се подходи към анализа е да се 
прочетат последните два или три финансови отчета. Съгласно 
европейската директива, в отчета за всяка година трябва да има 
сравнение с данните за предходната година.

Финансовият отчет се състои от:
• Баланс
• отчет за приходите и разходите
• отчет за паричния поток
• Пояснителни бележки
• отчет за дейността (отчет за управлението)
• одиторски доклад

Първите три елемента се характеризират с огромен обем числа. Пояснителните бележки обясняват 
възприетите критерии за оценка и детайлите, свързани със съответните числови прогнози. отчетът за 
дейността се изготвя от административния персонал, в него се обяснява как се управлява бизнесът , описват 
се бъдещите очаквания за развитие, отношенията между надзорните органи, а на заинтересованите страни 
се представя и обяснява един вид бизнес рейтинга на предприятието (надеждността на финансовите отчети).
В следващите страници е представено подробно описание на всеки един компонент.  

 ИЗтоЧНИЦИ На ФИНаНСИРаНЕ



46 47Да се върнем към схемата:

АКТИВИ: ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дълготрайни активи (нетекущи активи)
• Материални активи
• Нематериални активи
• Финансови активи 

текущи пасиви
• текущи финансови задължения
• търговски задължения
• Други текущи оперативни задължения

Нетекущи пасиви
• Нетекущи финансови задължения
• Други нетекущи оперативни задължения

оборотен капитал (текущи активи)
• Запаси
• търговски вземания
• Други текущи оперативни вземания
• Пари и парични еквиваленти

Собствен капитал
• Дялов капитал
• капиталови резерви
• Неразпределена печалба
• Печалба/загуба за годината

Общо активи Общо източници на финансиране

Показахме традиционния начин, по който се възприема и чете баланса и който е обичаен за законодателството 
на държавите в ЕС. Все пак, в малките и средните предприятия (МСП) се заражда една нова гледна точка. 
Например фактът, че трябва да намериш финансови ресурси не само за да си осигуриш устойчив кредит, 
но например и за склад, определено се оказва проблем за всяко предприятие. отчасти проблемът може да 
бъде “прехвърлен” върху доставчиците, защото когато едно предприятие купува стоки и/или услуги от друго, 
то разполага с известно време преди да плати. тази “глътка въздух” измерва необходимостта от търсене 
на финансови ресурси, които са скъпи и оскъдни: финансовите задължения следва да бъдат в рамките на 
умерена степен на задлъжнялост (1 към 1 при големите предприятия, 2 към 1 при средните предприятия и 
3 към 1 при малките предприятия).

Според тази логика, финансовите отчети придобиват една компенсаторна структура, изградена върху 
оперативни и финансови елементи. Да разгледаме следната схема:

Резюме:

АКТИВИ: ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

Дълготрайни активи (нетекущи активи)
текущи пасиви

Нетекущи пасиви

оборотен капитал (текущи активи) Собствен капитал

Общо активи Общо източници на финансиране

основните елементи, от които се състоят нетекущите активи, са: 
• Дълготрайни материални активи 
• Дълготрайни нематериални активи 
• Дълготрайни финансови активи

основните елементи, от които се състоят текущите активи, са: 
• Запаси
• търговски вземания
• Други текущи оперативни вземания
• Пари и парични еквиваленти

от страната на източниците на финансиране, основните елементи на текущите пасиви са:
• текущи финансови задължения
• търговски задължения
• Други оперативни текущи задължения

основните елементи на нетекущите пасиви са:
• Нетекущи финансови задължения
• Нетекущи оперативни задължения

Собствен капитал:
• Дялов капитал
• капиталови резерви
• Неразпределена печалба
• Печалба/загуба за годината



48 495.4. Отчет за приходите и разходите
ако балансът дава картината на активите и пасивите, то отчетът 
за приходите и разходите може да се сравни с филм, който 
показва какво е било управлението от гледна точка на приходите 
от продажби и разходите за дейността: синтетезирана история 
на това, което се е случило от 1 януари до 31 декември от 
икономическа гледна точка. 

колко сме продали? колко разходи сме понесли, за да 
реализираме тези продажби и да извършваме производствените 
и помощните дейности в нашия бизнес? Реализирали ли сме 
печалба?

отговор на тези въпроси можем да намерим чрез отчета за приходите и разходите:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ: Сума, лв. Дял, %
+ Продажби (приходи от продажби) 2 000 100%

- Разходи 1 900 95%

= Печалба/загуба за годината 100 5%
 
тази структура може да бъде задълбочена, като се разбият разходите на основните управленски категории 
и тогава нашата схема ще изглежда така:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ: Сума, лв. Дял, %
+ Продажби (приходи от продажби) 2 000 100%

- оперативни разходи 1 700 85%

= Печалба преди лихви и данъци (EBIT) 300 15%

- лоши лихви 40 2%

+/- Извънредни приходи и разходи 60 3%

= Брутна печалба 200 10%

- Данъци 100 5%

= Нетна печалба/загуба за годината 100 5%

тази схема може да бъде детайлизирана допълнително, ако продължим да разбиваме оперативните 
разходи на категориите, подсказани от анализа на разходите. Има две възможности:

АКТИВИ: ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

Нетни дълготрайни активи Нетно финансово състояние  
(нетни финансови задължения)

Нетен оборотен капитал Собствен капитал

Общ нетен инвестиран капитал Общи нетни източници на финансиране

тази структура, при която има компенсиране на оперативните и финансовите елементи, хвърля светлина 
само върху два източника: финансираните и собствените ресурси. По този начин се вижда непосредствено 
съотношението: дълг към собствен капитал, а това е основният показател за общото финансово равновесие.

Елементите, съставляващи категорията на нетните дълготрайни активи, се получават от дълготрайните 
активи минус средствата, предназначени за посрещане на риска и бъдещи разходи и минус другите 
финансови оперативни задължения (които трябва да бъдат платени в дългосрочен план). Позициите в 
нетния оборотен капитал се получават от текущите активи минус  текущите оперативни пасиви. Общият 
нетен инвестиран капитал е по-малко от общите активи в разгледаната по-горе традиционна структура 
и е от особена важност за индикирането на ефективното измерение на инвестициите на предприятието. 
Добрата новина е, че резултатът от този начин на измерване на активите е подобряване на индексите на 
рентабилността, например R.O.I. – възвръщаемост на инвестициите – тъй като на същото ниво на EBIT 
(печалби преди лихви и данъци) има един по-малък знаменател, представен от нетния общ инвестиран 
капитал. Позициите, съставляващи нетното финансово състояние, са представени от всички заеми, 
отпуснати от банки и финансови институции минус пари и парични еквиваленти. Няма компенсация за 
позициите, съставляващи собствения капитал.

от оперативна гледна точка бихме могли да тълкуваме финансовата оценка по следния начин: 

БАЛАНС: Сума, лв. Дял, %
+ Нетни дълготрайни активи 400 40%

+ Нетен оборотен капитал 600 60%

= Нетен общ инвестиран капитал 1 000 100,00%

+ Нетно финансово състояние  
(нетни финансови задължения) 500 50%

+ Собствен капитал 500 50%

= Нетни общи източници на финансиране 1 000 100,00%
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Отчет за приходите и разходите с посочване на  
брутния марж 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ: Сума, лв. Дял, %

+ Продажби (приходи от продажби) 2 000 100%

- Промишлени оперативни разходи 1 000 50%

= Брутен марж 1 000 50%

- търговски оперативни разходи 400 20%

- административни оперативни разходи 300 15%

= Печалба преди лихви и данъци (EBIT) 300 15%

- лоши лихви 40 2%

+/- Извънредни приходи и разходи 60 3%

= Брутна печалба 200 10%

- Данъци 100 5%

= Нетна печалба/загуба за годината 100 5%

Отчет за приходите и разходите с посочване на  
маржиналния доход 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ: Сума, лв. Дял, %

+ Продажби (приходи от продажби) 2 000 100%

- Променливи оперативни разходи 900 45%

= Маржинален доход 1 100 55%

- Постоянни оперативни разходи 800 40%

= Печалба преди лихви и данъци (EBIT) 300 15%

- лоши лихви 40 2%

+/- Извънредни приходи и разходи 60 3%

= Брутна печалба 200 10%

- Данъци 100 5%

= Нетна печалба/загуба за годината 100 5%



52 53Паричният поток от инвестиционни дейности се определя от финансовите ангажименти, произтичащи от 
инвестиционните и неинвестиционните решения.

Паричният поток от финансови дейности се определя от финансовите решения и финансовите 
ограничения: Могат ли да бъдат получени нови средства? Има ли погасени заеми?
 
Пояснителните бележки или бележките към отчетите са документ, който обяснява в подробности 
баланса, отчета за приходите и разходите и финансовия отчет. 

Отчетът за дейността се редактира от съвета на директорите и дава обяснения за пазарите и бъдещите 
перспективи.

5.6. Финансов план

Предприятията са загрижени за своето бъдеще 
и за това как да го планират, как да подобрят 
прилаганите стратегии и резултатите от тях, 
свързани с техния бизнес модел, за да се 
развиват съобразно пазарите. За постигането 
на тази цел се използва финансовия план. 
техническите подробности, свързани с 
изготвянето на финансовия план са изложени 
в долните точки.

Попълването на прогнозен отчет за приходите 
и разходите и прогнозен баланс се извършва 
на база на очакванията и целите, свързани 
с продажбите и от инвестиционния план, 
необходим за реализирането на предвидените 
нива на пазарно присъствие:

• Разработва се прогноза за размера на променливите разходи, свързани с очакваното ниво на приходите 
и разходите

• откроява се маржиналният доход
• Прогнозират се постоянните оперативни разходи, включително амортизацията
• Изчислява се печалбата преди лихви и данъци (EBIT)

5.5. Отчет за паричния поток
Подобно на отчета за приходите и разходите, отчетът за 
паричния поток също може да бъде сравнен с филм, който 
показва какво е било развитието на икономическите приходи 
и разходи, както и финансовия баланс (входящи и изходящи 
парични потоци, паричен поток за годината): исторически синтез 
на това, което се е случвало през цялата година (от първи януари 
до 31 декември) от финансова гледна точка.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ: Сума, лв. Дял, %
+ Входящи парични потоци 1 900

- Изходящи парични потоци 1 800

= Паричен поток за годината 100 100%

Всички движения, входящите и изходящите парични потоци, могат да бъдат групирани в 4 големи категории, 
всяка от които има свой специфичен паричен поток: сборът им дава годишния паричен поток:

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ: Сума, лв. Дял, %
+/- Нетен паричен поток от оперативни дейности 250 250%

+/- Паричен поток от търговия и управление на 
оборотния капитал -50 -50%

+/- Паричен поток от инвестиционни дейности -300 -300%

+/- Паричен поток от финансови дейности 200 100%

= Паричен поток за годината 100 100%

Паричният поток от оперативни дейности идва от обикновеното управление на доходите и се получава 
от печалбите и други позиции, представляващи разходи като амортизация, запаси и обезценка на активите.

Паричният поток от търговия и управление на оборотния капитал се определя от политическите 
управленски решения по отношение на текущите активи: оценка на финансовия ефект, свързан с отпускането 
на средства, управленски нива по отношение на склада и договарянето на по-дълги сроковете за плащане 
с доставчика.

30%
15%

50%

40%10%
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1. като приложим калкулация на променливите разходи,  можем да видим всяка бизнес линия и съответните 
променливи разходи. обективно погледнато отчетът би могъл да изглежда така:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ БЕ 1 БЕ 2 БЕ 3 ОБЩО, лв.

+ Продажби (приходи от продажби) 900 700 400 2 000

- Променливи оперативни разходи 500 200 200 900

= Маржинален доход 400 500 200 1 100

- Постоянни оперативни разходи 800

= Печалба преди лихви и данъци (EBIT) 300

- лоши лихви 40

+/- Извънредни приходи и разходи 60

= Брутна печалба 200

- Данъци 100

= Нетна печалба/загуба за годината 100

На този етап предприятието може да формулира хипотези за кредитите от клиенти и задълженията към 
доставчици. от обема на дейността може да се направи оценка на нивото на продуктите на склад. С 
амортизацията нетната стойност на активите придобива нова стойност. Финансовите нетекущи активи се 
актуализират в съответствие с банковите споразумения. Изчисляват се лошите лихви в отчета за приходите 
и разходите. Сега идва ред на печалбата преди данъци и на самите данъци. Накрая се актуализират 
финансовите задължения в краткосрочен план. така се получава по-добра оценка на лошите лихви върху 
текущите финансови задължения и финансовият отчет се приключва с окончателна оценка на печалбата 
преди данъците. На този етап може да се добие представа за очакваните парични потоци.

Финансовият план е полезен инструмент за работа в предприятието за постигане на по-голяма дълбочина 
на икономическите и финансовите аспекти на стратегиите и бизнес модела. той е един вид финансова 
бизнес карта, която е полезна при търсенето на нови инвеститори и финансиране.

5.7. Бюджет
Чрез дейността по бюджетиране (изготвяне 
на бюджет) предприятията планират своето 
управление в краткосрочен план. За да 
бъде планирането ефективно, е добре да се 
познават някои  подробности от отделните 
области на дейността на предприятието 
и за тази цел дейностите по контрол на 
управлението и разходите са изключително 
важни и допълващи се. отчетът за приходите и 
разходите трябва да се анализира в различните 
бизнес области. това означава, че трябва да се 
разбират много добре икономическите аспекти 
на всяка продуктова линия/всички предлагани  
услуги, клиентите, доставчиците, географските 
райони.

ако се опитаме да приложим анализа на 
разходите към отделна бизнес единица (БЕ), 
можем да изучим задълбочено отчета за 
приходите и разходите в няколко варианта.
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непреките разходи чрез процес на разпределяне, при който се извършва оценка с известна доза субективност 
(към продажби, звена, време, пространство и др.). 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ: БЕ 1 БЕ 2 БЕ 3 ОБЩО, лв.

+ Продажби (приходи от продажби) 900 700 400 2 000

- Променливи оперативни разходи 500 200 200 900

= (Първостепенен) маржинален доход 400 500 200 1 100

- Постоянни оперативни преки разходи 300 200 100 600

= Второстепенен маржинален доход 100 300 100 500

- Постоянни оперативни непреки разходи 200

= Печалба преди лихви и данъци (EBIT) 300

- лоши лихви 40

+/- Извънредни приходи и разходи 60

= Брутна печалба 200

- Данъци 100

= Нетна печалба/загуба за годината 100

2. като приложим отнасянето на постоянните производствени разходи направо към приходите или разходите, 
можем да изучим и анализираме задълбочено всяка отделна бизнес линия и съответните преки разходи. 

отчетът би могъл да изглежда така:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ: БЕ 1 БЕ 2 БЕ 3 ОБЩО, лв.

+ Продажби (приходи от продажби) 900 700 400 2 000

- Променливи оперативни разходи 500 200 200 900

= (Първостепенен) маржинален доход 400 500 200 1 100

- Постоянни оперативни преки разходи 300 200 100 600

= Второстепенен маржинален доход 100 300 100 500

- Постоянни оперативни непреки разходи 200

= Печалба преди лихви и данъци (EBIT) 300

- лоши лихви 40

+/- Извънредни приходи и разходи 60

= Брутна печалба 200

- Данъци 100

= Нетна печалба/загуба за годината 100



58 59

Фондовете за инвестиции в рисков капитал в ранните етапи от 
развитието на предприятието инвестират в дефицита на собствен 
капитал (от 0,5 до максимум 3 милиона евро за предприятие) в млади 
иновативни МСП в цяла Европа. 

В тази връзка, може да видите www.eban.org (EBAN, Европейска мрежа на бизнес ангелите). EBAN 
стимулира предприемачеството и иновациите, като ръководи, представлява и свързва бизнес ангелите 
и общността от инвеститори в ранните етапи от развитието на предприятията, за да вдъхнови, насърчи, 
развие и финансира предприемачи от световна класа в Европа. В нея членуват:  

• Федерации на мрежите на бизнес ангели 
• Мрежи на бизнес ангели, развиващи дейност на европейско, национално и/или регионално равнище 
• Фондове за инвестиции в рисков капитал в ранните етапи от развитието на предприятията 
• Индивидуални бизнес ангели 
• организации, подпомагащи достъпа до инвестиции в ранните етапи от развитието на фирмите 

(асоциирани членове)

те имат 5 ключови стълба на дейност: 
• определяне на професионални стандарти за класовете активи за инвестиции в ранните етапи от 

развитието на фирмите, като се започне от бизнес ангелите и мрежите на бизнес ангелите
• Сравнителен анализ (benchmarking) чрез възможности за изследвания и създаване на мрежи
• лобиране: от 1999 г. EBAN има установен надежден и постоянен диалог с европейските ръководители на 

политическо ниво с цел подобряване на работната среда за инвеститорите в ранния етап от развитието 
на предприятията

• Повишаване на информираността, подкрепа и изграждане на капацитет: EBAN е ангажирана с 
подпомагане на създаването на мрежи на бизнес ангели в цяла Европа и за тази цел участва в 
изнасянето на лекции. През 2011 г. започна своята дейност Институтът на EBAN

• Подпомагане на трансграничното сътрудничество

5.8. Източници на финансиране
   

Всички предприятия обръщат внимание и са много загрижени 
относно начина на управление на източниците на финансиране: 
активите са встъплението към бизнеса (продажби и печалби), но 
те трябва да се финансират.

когато едно предприятие започва своята дейност, то купува своите 
първи активи с пари от учредителите: тази сума представлява 
първата вноска като собствен капитал. ако са необходими други 
ресурси, учредителите обикновено се обръщат към банка и 
други финансови институции. Някои проекти за нова стопанска 
дейност, особено на пазара на нови технологии и нови медии, се 
нуждаят от много сериозни инвестиции и когато учредителите не 
разполагат с достатъчно ресурси, а средствата от семейството и 
приятелите също не са достатъчни, е необходимо да се потърси 
специален инвеститор, например „бизнес ангел” или „инвеститор 
в рисков капитал”:

Бизнес ангелите са лица, които инвестират своите пари и управленски/
предприемачески опит в некотирани на борсата, новосъздадени предприятия с 
висок потенциал за растеж.  

Мрежите на бизнес ангелите са национални, регионални или местни 
организации от сектора на търговията или индустрията, създадени, за да 
стимулират средствата за връзка между малките и средните предприятия 
и частните инвеститори с предприемачески опит (бизнес ангели).
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Интелектуалната собственост (ИС) определя и защитава човешките иновации и творения чрез авторското 
право, търговските марки, патентите, полезните модели, промишления дизайн и търговските тайни. 

Търговските марки  са отличителни знаци или показатели за източника на даден продукт или услуга, 
например имена, лого, цветове, поставяни върху продуктите или услугите на собственика, които ги отличават 
от продуктите или услугите, предлагани от конкурентите.

Патентът е набор от изключителни права, предоставени от държавата на изобретател в замяна на публичното 
оповестяване на изобретението. Патентната служба разглежда заявката за патент, за да определи дали са 
изпълнени изискванията за издаването на патент.

Защо е важна интелектуалната собственост?
• Защото е важен търговски актив в икономиката на знанието (напр. 20% от стойността на шведския 

стоманолеярен завод Sandvik идва от ИС). 
• Защото увеличава финансирането за иновативни проекти (всъщност, без ИС много иновативни 

проекти не биха били рентабилни, тъй като всеки, който поиска, би могъл просто да копира резултатите). 
• Защото предоставя защита на малките иновативни фирми (Dolby® Laboratories, W. L. Gore & Associ-

ates (Gore-Tex®)). 

Необходимо е превръщането на ИС в обществено достояние при контролирани условия (Linux (GPL): 
подобренията също трябва да са безплатни).
Някои примери за ценна интелектуална собственост:

Друг важен нов източник за финансиране на новосъздадени предприятия е колективното финансиране. 
това е събиране на средства за подкрепа на дадена инициатива от голяма група поддръжници („група”, 
“crowd”), което обикновено се извършва онлайн чрез интернет платформа. Инициативата може да бъде 
кампания в обществена полза (например набиране на средства за училище или организация за социални 
услуги), политическа кампания (за подпомагане на кандидат или политическа партия), благотворителна 
кампания (например спешно набиране на средства за болен или за продуциране на нов художник), 
търговска кампания (например за създаване и продажба на нов продукт) или кампания за финансиране на 
стартираща фирма.

колективното финансиране води началото си от понятието 
„краудсорсинг” (crowdsourcing), което е по-широкото понятие за 
постигането на дадена цел от определено лице чрез получаване и 
максимално използване на голям брой малки приноси от множество 
страни. колективното финансиране е прилагането на тази концепция 
при събирането на средства чрез малки вноски от много страни за 
реализацията на конкретен проект или начинание. 

Моделите на колективно финансиране включват разнообразни 
участници, в това число хората или организациите, които предлагат 
идеите и/или проектите и групата от хора, които подкрепят 
предложенията. колективното финансиране се подпомага чрез 
организация с помоща на “платформа”, която свързва инициатора на 
проекта и групата. Интернет е основната платформа за свързване на 
всички участници в проект за колективно финансиране. 

6. Патенти и търговски марки



62 63• OHIM (Служба за хармонизация във вътрешния пазар): https://oami.europa.eu/ohimportal/en/# (марки 
на Европейската общност).

• WIPO (Световна организация за интелектуална собственост):http://www.wipo.int/romarin  
(международни търговски марки).

• Патентно ведомство: http://www1.bpo.bg/  (български търговски марки).

Пример за предварително проучване на търговска марка на ниво Европейска общност за търговската марка 
EKOBIKE в клас 12 по класификацията от Ница. класификацията от Ница е система за класификация на 
стоки и услуги за целите на регистриране на търговски марки. Има 34 класове стоки и 11 класове услуги: 
http://tmclass.tmdn.org/ec2/.

Стратегията е да търсите всички общностни и международни търговски марки и тези, които са регистрирани 
на цялата територия на ЕС, които са подобни (а не само идентични) на търговската марка, която искате да 
регистрирате.

ключовите думи, които трябва да търсите, са: “EKOBIKE”, “EKO BIKE” (търсене за идентичност), “*EKO* 
*BIKE*”  (всички търговски марки, съдържащи термините EKO и BIKE; например TEKON BIKER), “*EK* 
*BIK*”, “*EK* *IKE*”, “*KO* *BIK*”, “*KO* *IKE*”, “*EKO*”, “*BIKE*, “*ECO* *BIKE*” (търсене по сходство).
Най-ползваната база данни е TMview, където може да се използва „Разширено търсене” (посочено с 
червената стрелка) по няколко критерия за търсене. 

• Coca Cola: „окончателната еволюция” на търговската марка е брандът, което означава, че фирмата 
се идентифицира по търговската марка, а стойността на търговската марка често надвишава цялата 
материална стойност на фирмата (показателен пример: търговската марка Coca Cola струва около 
20 пъти повече от цялата материална стойност на нейните фабрики, около 27 милиарда евро според 
различни фирми за пазарни проучвания).

• Фотоапаратът за моментално проявяване и изготвяне на снимки- Kodak трябваше да платят 550 
милиона евро на Polaroid за незаконното използване на патентовани изобретения на Polaroid.

• Процесът на копиране на ДНк: спечелилата Нобелова награда технология е патентована. Патентът е 
продаден за 190 милиона евро.

• Дж. к. Роулинг, авторката на книгите за Хари Потър, спечели приблизително 750 милиона евро от 
авторските си права.

Всяка година около 25% от всички научно-изследователски и развойни дейности (НИРД) се прахосват 
за изобретения, които вече са били изобретени. Не започвайте вашата НИРД преди да сте направили 
проучване!  

6.1. Търговски марки

Преди да регистрирате търговска марка, е препоръчително да направите предварително проучване за 
съществуващи търговски марки. основните бази данни за търговски марки са:

• TMview: https://www.tmdn.org/tmview/welcome# (бази данни на Европейската общност и международни 
бази данни: на 28 държави-членки на ЕС, 2 европейски държави, които не са членки на ЕС, СаЩ Руската 
федерация, Мексико, Мароко,Република корея).
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След това трябва да продължите търсенето с другите ключови думи.
ако търговската марка съдържа визуални елементи, можете да ги проверите, като използвате Виенската 
класификация – единна международна система за класификация на марки, съдържащи визуални елементи.

като натиснете бутона на лупата на „кодове по Виенската класификация” можете да намерите „кодовете по 
Виенската класификация”, съответстващи на визуалните елементи на вашата марка.

 

Можете да попълните запитването EKOBIKE в полето „Наименование на търговската марка (“Trade mark 
name”) и числото 12 в полето „клас по Ница” (“Nice class”):
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6.2. Патенти

Проучването на патенти може да е обусловено от най-различни причини: за да търсите конкуренти или за 
да разберете конкурентната обстановка; за да наблюдавате конкурентите; за да наблюдавате технологията 
и НИРД и да бъдете в крак с технологията, за да разберете дали нещо може да бъде патентовано (Патентно 
проучване за предшестващото състояние на техниката).

Espacenet (http://worldwide.espacenet.com) е безплатен уебсайт, който съдържа патентна информация от 
целия свят. Проучването е доста лесно, но ви трябват някои основни знания, защото ефективността на 
простото проучване по ключови думи е крайно ограничена. Заявителите често използват широкообхватни 
понятия вместо интуитивни ключови думи, за да опишат своите изобретения. този вид „патентен жаргон” 
често се използва за разширяване на обхвата на патента, а понякога заявителят просто не иска патентът 
му да бъде намерен. 

Един от начините да заобиколите проблемите с ключовите думи е да използвате Международната патентна 
класификация (IPC). Експертите от патентното ведомство класифицират всеки патентен документ в един 
или няколко технологични класове, които могат да бъдат търсени в базите данни. Кооперативната патентна 
класификация (CPC) е продължение на IPC и се управлява съвместно от Европейското патентно ведомство 
(EPO) и Службата за патенти и търговски марки на СаЩ (US Patent and Trademark Office). класификациите 
са разделени на девет части, A-H и Y, които от своя страна са подразделени на класове, подкласове, групи 
и подгрупи. 

Пример за предпатентно проучване: за да проверите дали може да бъде патентовано конкретно визуално 
предупредително устройство при аварийни ситуации, състоящо се от контейнер с телескопична лампа, 
който може да бъде закачен на носилка или да се носи на рамото.

Стратегията на проучване е следната:

определяте ключовите думи, по които ще търсите: „Раница” (“Backpack”), „аварийна ситуация” (“Emergen-
cy”), „лампа” (“Lamp”), „Светлина” (“Light”), „телескоп” (“Telescope”), „Разгъващ се” (“Extensible”), „триножник” 
(“Tripod”), „кука” (“Hook”)

След това можете да извършите проучването, като ги комбинирате с „класа по класификацията от Ница” и/
или някои ключови думи.

За да завършите проучването и да направите оценка на потенциалните „проблеми”, свързани с така 
нареченото „Право на приоритет”, можете да проверите предложеното наименование в Регистъра на 
фирмите и в Регистъра на наименованията на домейни (http://whois.domaintools.com/).

Накрая, трябва да анализирате резултатите, за да разберете дали вашата търговска марка може да бъде 
регистрирана.
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 комбинирате класификации и ключови думи:

 
 

анализирате всички резултати, за да разберете дали изобретението може да бъде патентовано.

Извършвате предварително проучване в полето „Разширено търсене (“Advanced search”) на Espacenet, като 
комбинирате някои ключови думи, например РаНИЦ* и аВаРИЙНа СИтУаЦ* и лаМП* (звездичките се 
използват, за да търсите както форми в единствено число, така и форми в множествено число)
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7.1. Примери от практиката: проучване и 
имитиране с цел усъвършенстване

тони Бюзан, великият автор на диаграмата на връзките 
(mindmapping) като инструмент за учене, обича да 
казва, че един от най-лесните начини да учиш е да 
копираш и разпространяваш. Ние обикновено мразим 
хората да ни копират, затова той използва един хубав 
пример. Всъщност той си задава въпросът какво 
бихте си помислили за родители, които пред детето, 
произнесло за пръв път някаква сричка (като ма-ма), 
вместо да се зарадват и да бъдат щастливи, коригират 
бебето, като го карат да използва своя оригинален език 
вместо да копира този на възрастните.

Истина е, че имитацията е инструмент на развитието, точно както е истина, че всеки път, когато искате да 
изобретите собствен метод, без да видите какво е донесло полза на други, губите много знания и може би 
сте арогантни и прекалено самонадеяни.

Да изучавате моделите на високи постижения в най-широкия смисъл означава да извличате добри практики, 
като признавате ценността на опита на другите и да поемете оттам, докъдето другите са стигнали.

Какво представлява моделът на високи постижения и защо го 
изучаваме

Моделът на високи постижения е част от по-комплексна методология, наречена бенчмаркинг. този метод 
позволява създаването на система за извършване на оценка и за подобряване на ефективността, давайки 
по-точна информация в сравнение с традиционния секторен анализ (или анализа на конкурентите).

Бенчмаркингът е изследователска методология, която помага на фирмите да се сравнят с другите, за 
да подобрят собствените си дейности и процеси. Бенчмаркинг означава да идентифицираш и разбереш 
моделите на поведение и критичните фактори за успех на другите организации, като след това ги адаптираш 
интелигентно и творчески към спецификата на своята собствена сфера на дейност.

Методът се състои в анализ на фирмите, за които се смята, че имат високи постижения в конкретни процеси 
(или дейности) или във възприемането на по-ефективни методи на организация и определяне на стандарти 
за ефективност (фактори), спрямо които се измерват и сравняват техните различия (количествени и 
качествени).

За да определи модел на високи постижения, литературата в областта на бизнес мениджмънта обикновено 
цитира създаването на пикова стойност, аномалия в движението на дадена фирма. Накратко, случаят на 
високи постижения е нещо, което се „откроява от тълпата” със своите резултати.

Много често се използва терминът „модел на високи постижения”, който не използваме тук, защото 
предпочитаме да избягваме модели, а искаме да разгледаме конкретни постижения, които могат да ви дадат 
идеи, без непременно да водят до следване на определен модел. Следователно, ние наричаме „случай на 
високи постижения” интересна реализация, която ни учи на нещо и се откроява с резултатите си.

Добрата практика обаче, означава процес, който е особено значим заради получените резултати или начин 
за създаване на процес, който работи особено добре и няма значение дали е установена в рамките на 
случай на високи постижения.

7. Примери от практиката и добри  
 практики



72 73терминът „добра практика” е навлязъл в ежедневната лексика като синоним на „наръчник” или „малко 
ръководство”, „сбирка от съвети за постигане на ефективни действия”. В този смисъл, той се използва 
основно в областта на публичната администрация, образованието, организационната промяна.

Натрупаният разнообразен опит се превръща в добавена стойност, когато се характеризира с възможност 
за споделяне и разпространение: когато оказва конкретна помощ. ако той дава възможност за споделяне на 
подходи към проблеми, разработване и управление на проекти, тогава има реален принос за подобрението 
и усъвършенстването.

Възможността за прилагане на опита в друг контекст се счита за плюс, когато се измерва ефективността 
на самия опит. Следователно една добра практика трябва да е призната за такава, да бъде споделена, 
тествана и да е приложима в друга обстановка.

Критерии за идентифициране и оценка на случай на високи 
постижения: пример

След като подчертахме важността от изучаването на случаите на високи постижения, необходимо е да 
поясним защо някои корпоративни истории се считат за случаи на високи постижения и как  в общи линии 
се избират фирмите, които да бъдат проучени.
Следва пример на елементите, които се наблюдават при потенциални случаи на високи постижения.

Някои критерии за определяне на случай на високи постижения:
• Иновативен 
• Характеризира се с високо ниво на обслужване на клиентите
• Интересен от комуникационна гледна точка
• Иновативен и по отношение на територията (например първият спа курорт в района)
• Утвърден (години на високи постижения и приемственост на инициативата или като цяло)
• Привлича вниманието на експертите и на индустрията
• Внимателно документиране на процесите
• Използва се система за качество, дори да не е сертифицирана
• обръща се голямо внимание на етиката, социалната отговорност и екологичната устойчивост

критерии за оценка на случай на високи постижения:
• той е част от мрежа или представлява мрежа
• Инвестира се в обучение 
• Получава видимост в интернет като случай на високи постижения (редактиране, актуализиране, 

интерактивност, ефективно съдържание и др.)
• Разполага с въпросник за удовлетвореността на клиентите (или други методи за определянето й)
• Създава и разпространява информация 

Накратко: случаите на високи постижения следва да се изучават като цяло, докато изучаването на 
нововъзникващите предприятия в общи линии акцентира повече върху добрите практики, отделни области, 
в които фирмата е разработила поведение или процедура, които са особено ефективни и са приложими и в 
друг контекст и за други предприятия.

Ето една типична схема на работа:

ДОБРИ ПРАКТИКИ
СЛУЧАИ НА ВИСОКИ 

ПОСТИЖЕНИЯ

АНАЛИЗ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

ОТКРИВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ 
НАД СРЕДНОТО НИВО

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ФИРМИ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ

ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ, КОИТО ВОДЯТ ДО 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ 
ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА 
СЛУЧАИТЕ НА ВИСОКИ 

ПОСТИЖЕНИЯ

ПРОУЧВАНЕ НА СЪДЪРЖАЩИ 
СЕ В СЛУЧАЯ ДОБРИ 

ПРАКТИКИ, КОИТО ВОДЯТ ДО 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧЕНИ В 

АНАЛИЗА НА ПРИМЕРИТЕ ОТ 
ПРАКТИКАТА

АНАЛИЗ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ СЛУЧАИ
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С какво се 
занимавате? 

(описание на бизнес 
идеята и бизнес 

модела)

Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Аз съм основател на издателство „Мотове” ЕООД.

Новосъздадената фирма („Акордънс България” ООД) е специализирана в 
предоставянето на консултантски услуги в областта на недвижимите имоти. 
Бизнесът се основава на формирането на екип от професионалисти със значителен 
опит в отрасъла, което позволява на компанията да преодолее несъвършенствата 
в сектора и да добави стойност към предоставяните услуги. Нашите клиенти 
ни делегират своите дейности в областта на недвижимите имоти, свързани с 
търсенето или продажбата им. Структурата на фирмата е матрична, базирана на 
проекти, в зависимост от поставените цели.

Понастоящем съм управител и съдружник в малка търговска фирма („Арабис Екон” 
ООД), която предоставя обучение по арабски език, превод на документи, устни 
преводи, бизнес посредничество и консултантски услуги. Основните ни дейности 
представляват опит за прилагане в практиката на знанията, които сме придобили по
време на обучението си в университета, т.е. услуги, изискващи  владеене на арабски 
език и отлично познаване на арабските държави. 

Когато създавахме фирмата, вярвахме, че посредническите и консултантски услуги 
ще имат най-голям дял в сумарния приход от предлаганите четири услуги. Оказа 
се, че дейността, от която очаквахме най-малък относителен дял от прихода, вече 
трета поредна година е основният им източник. Затова горещо препоръчвам бизнес 
модел, залагащ на диверсификацията: ако не предоставяхме толкова широка гама от 
услуги нямаше да оцелеем! 
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Как 
решихте да се 

захванете с тази 
бизнес 

дейност?

Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

С жена ми започнахме да пишем детски книжки и искахме да намерим начин да ги 
издаваме и разпространяваме.

Установих проблем на пазара и реших, че има и по-добър модел, който ще помогне 
на клиентите да постигнат по-бързо своите цели, както и да получат по-добро 
качество.

През 2009г. се дипломирах с бакалавърска степен по арабистика. Подобно на много 
мои състуденти не можах да си намеря подходяща работа. По-скоро би трябвало 
да кажа, че работни места имаше, но аз не бях подходяща за наемане: „Прекалено 
високо квалифицирана за предлаганата позиция” или „Неотговаряща на условията за 
предлаганата позиция“. Не ми оставаше нищо друго освен сама да си създам работна 
заетост.
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Имате ли 
уеб страница, 

блог или профил в 
социална мрежа, 
където можем да 

видим нещо  
за вас и вашите 

проекти?

Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Да, имаме уебсайт (www.motove.com ) и страница във Facebook  
(www.facebook.com/motove).  
Работим също по английската версия на уебсайта и профила във Facebook.

Интегрирахме нов софтуер, разработен съвместно с други партньорски агенции, 
който да ни помага да си сътрудничим повече и да бъдем по-ефективни. Постоянно 
развиваме нашия уебсайт (www.accordance.bg) и сега имаме нови актуализации за 
публикуване; имаме социални профили в Google +, Facebook и Twitter.

През 2014г. пускаме 4 динамични интернет платформи, представящи цялостна 
картина на нашите цели, дейности и постижения. В момента работим през следния 
уебсайт: www.arabis-bg.org /проверете версията на  английски/, а преводаческите ни 
услуги са на адрес: http://entranslation.arabis-bg.org/

Имаме 3 групи във Facebook, най-популярната от които е: https://www.facebook.com/
pages/Arabis-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81/105852656188083
Имаме профил в “Linked-in” и Twitter, както и в другите социални мрежи („АРАБИС“).
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Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Работил съм като творчески директор за много списания,  
между които Playboy и Forbes.

Работил съм като специалист “Вътрешен контрол” в хотел. След това, почти четири 
години бях одитор в една от фирмите от голямата четворка – “Делойт Одит” 
ООД. Отличните познания за бизнеса, които придобих, както и моето балансирано 
отношение към риска ми позволиха да навляза относително плавно в собствения си 
бизнес.

През 2010г. бях сред основателите на неправителствената организация АРАБИС 
(Асоциация за развитие на арабско-български инициативи и сътрудничество) и бях 
избрана за неин председател. Две години по-късно заедно с две колежки основахме 
търговска фирма, която съдружниците ми повериха да ръководя като управител. 
Едновременно със създаването на тези две предприятия завърших две магистърски 
програми - по политическа социология и по арабистика.

Какво е 
било кариерното ви 

развитие досега?  
С какво се 

занимавахте 
преди?
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Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Винаги съм искал да имам собствен бизнес. Не бих го нарекъл семейна черта, това е 
само моя мечта.

Бях вдъхновен от идеята да развия такъв проект. Направих план и всеки ден работих 
по него и вървях напред към реализацията му. Семейството ми също е в частния 
бизнес. Имам много приятели в частния сектор, с които обменяме идеи и споделяме 
мнения. Сформирахме нещо като естествен бизнес инкубатор, който стимулира 
нашите творчески способности.

Преди 20 години майка ми беше първият човек от обкръжението ми, който създаде 
частна фирма. Убедена съм, че примерът й много ми е помогнал, особено в самото 
начало, тъй като поддържаше вярата ми, че идеята ми за създаване на работна 
заетост е възможна, както и че трябва да се стремя към по-голяма независимост. 
Обратно, социалната ми среда беше изключително агресивно и негативно настроена 
към моето развитие като предприемач и никак не ме улесняваше в това начинание.

Откъде идва 
предприемаческият 

ви дух? 
Има ли традиции в 

семействата ви или в 
социалната 

среда, в която сте 
израснали?
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Имате ли 
партньори, с 

които споделяте 
бизнеса си?

Имате ли 
служители, които 
работят за вас? 

Какво вършат те?

Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Да, съпругата ми.

Не, аз съм едноличен собственик на капитала.

Да – двама мажоритарни и двама миноритарни.

Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Имам художник, който прави илюстрациите на книгите, както и хора, които 
отговарят за отпечатването и разпространението. Жена ми се грижи за социалните 
медии и дигиталния имидж на нашата марка.

Да, сега имам двама служители, а аз съм управител. Те работят с клиенти.

Да, двама на пълен работен ден и повече от  10 на хонорар. 
На пълен работен ден: офис мениджър и обслужване на клиенти, координатор на 
дейностите и секретар.
На хонорар: преподаватели по арабски език, преподаватели по български език, 
преводачи, консултанти и др.
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Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Най-силната ни страна е тази идея, която учи децата колко е важно да бъдат по-
добри, да се радват на деня и да намират удоволствие в отношенията с хората, а не 
да прекарват безкрайни часове пред компютъра. Що се отнася до слабите страни на 
бизнеса, те са свързани може би с факта, че нито аз, нито жена ми имаме необходимия 
опит в издателската дейност. Учим се в процеса на работа, като понякога вземаме 
грешни решения или правим грешки. Това определено ни бави. Липсата на минал опит 
определено може да се счита за слаба страна.

Силни страни: ние имаме добро образование, сътрудничим си добре, имаме 
изключително гъвкав малък екип, голямо вдъхновение, много добра дисциплина, 
ориентирана към резултатите и развита система за вътрешно обучение.
Слаби страни: нови сме на пазара, нуждаем се от повече популярност и доверие сред 
клиентите; имаме някои проблеми, свързани с ИТ, но работим за преодоляването им.

Основната ми силна страна е, че собственият ми бизнес ме прави работодател 
сама на себе си, т.е. съм напълно независима в процеса на вземане на решения и 
стратегическо планиране. Наред с това съм и работодател на много други хора, което 
ми дава свободата да сформирам екип според собствените си убеждения. Наличието на 
връзки, опит и знание как да правя собствен бизнес ми позволява да предам този опит 
на стажанти, колеги и поддръжници и така да им помогна да намерят по-добър начин 
да развият своя потенциал и да направят по-добра кариера. Мога да осъществя своите 
идеи и да помогна на другите да осъществят техните. 

Слабите страни са в това, че имам прекалено дълъг списък с отговорности и 
никога не ми стига времето, нямам личен живот, не мога да общувам с приятелите 
и семейството си, защото постоянно съм заета. Недостигът на средства също е 
критичен въпрос. Мога да разработя брилянтни планове и идеи, но не мога да си позволя 
екипа, който е необходим, за да се случват нещата така, както ми се иска и когато ми 
се иска. Рискът винаги чука на вратата, няма никаква сигурност в светлото бъдеще, на 
практика липсва каквато и да е сигурност. Сложността на задачите, които решаваме, 
е огромна, затова трябва постоянно да се стремя към усъвършенстване, оптимизация 
и усвояване на задълбочени умения (ноу-хау) в най-различни области. Има ситуации в 
които дори не мога да предвидя какъв вид опит ще бъде необходим, за да се извлече 
максимална полза от това, което стартирам.

Можете 
ли да опишете 

силните и 
слабите страни 
на бизнеса си?
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Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Всичко посочено. Парите са добър стимул наистина, независимо, че сега харчим много 
повече от това, което печелим. Но фактът, че толкова ни харесва, целият творчески 
процес, писането, времето, прекарано в мислене и обсъждане, са неща, които и 
двамата обичаме и на които се наслаждаваме. Това е преди всичко нашето хоби, което 
ни носи радост и позитивна енергия. Ако успеем да го превърнем в печеливш бизнес, 
тогава ще бъдем най-щастливи.
Много са важни. Смятам, че ключът към всеки успех е начинът, по който рекламираш 
себе си и своя продукт.

Основната ми мотивация е да помагам на хората да постигнат своите цели 
(клиенти, служители, трети страни), да обучавам нашите служители, да разбирам 
и анализирам пазара, да изградя успешна марка. Вярвам, че стойността, която 
добавяме към бизнеса, ще доведе до добри печалби.

Основната ми мотивация е, че съм творец на живота, който живея. Чувствам, че 
съм способна да създавам или поне да влияя на своята социална среда, да сменя 
средата, когато вече не отговаря на потребностите ми, да се свързвам с други 
силни личности, които се борят за реализацията си по свой собствен начин и 
изпитват вътрешно удовлетворение в края на деня. За мен да си независим е 
ценност и добродетел, която не бих заменила за добре платена наемна работа 
някъде. Приключенията, предизвикателствата, поемането на риск, решаването на 
комплексни и сложни задачи, придобиването на опит в ръководенето на екип и т.н.  – 
всичко това ме мотивира да полагам тези „суперменски” усилия, за да стана и остана 
млад предприемач.

Коя е 
основната ви мотивация: 
сам да си бъдете шеф, 
приключенският дух, да 

станете богат, социалното 
благо или нещо 

друго?
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Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Много са важни. Смятам, че ключът към всеки успех е начинът, по който рекламираш 
себе си и своя продукт.

Много са важни. Нашите потенциални клиенти трябва по някакъв начин да разберат 
какво правим, за да ни предпочетат пред останалите.

Точно толкова важни, колкото за всяко друго бизнес начинание. Въпреки това най-
голямото предимство на моето предприятие е експертният опит. Затова обръщаме 
нужното внимание на откритостта и социализирането, но не те носят истинското 
съдържание на нашия имидж в обществото.

Какво значение 
имат връзките с 

обществеността и 
социалните мрежи в 

бизнеса ви?

Как виждате 
бизнеса си след 

5 години?

Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Надявам се като международна марка. Едно от най-големите ни желания е с нас да се 
свържат хора, които искат да направят филм по книгите.

Виждам един много добър екип от млади професионалисти, добра организация, много 
добро сътрудничество с други институции.

Да разширя екипа си до петима служители на пълен работен ден. Да увелича оборота 
най-малко със 100%. Да разнообразя още източниците на приход за фирмата.
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Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Никога да не се отказват, независимо от всички пречки.

Има няколко крайно важни момента:
- Да потърсите проблем и да го решите чрез бизнеса
- Да изградите добра репутация
- Да управлявате много строго паричните си потоци
- Да изготвите бизнес  план (писмен) и да го развиете
- Да правите нещо, което разбирате в дълбочина
- Да имате резервен сценарий, т.е. ако нещо се обърка, да имате план Б

Просто го направете! 
Никой не може да направи заключение за стойността на своята идея и способности, 
без да ги изпробва. 
Гледайте началният ви капитал да е поне 50% собствени средства (можете да го 
осигурите по най-различни начини, не че е лесно, но е възможно, подходете творчески 
и иновативно). 
Внимавайте с банковите кредити!

Какво 
препоръчвате 

на онези, които 
искат да стартират 

собствен 
бизнес?
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Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

В началото не следвахме строг план. Тогава беше повече хоби, като изобщо не 
смятахме сами да издаваме книгата. Искахме да намерим издателство, което да 
ни помогне със своя ноу-хау, но не можахме да намерим необходимата подкрепа. 
Затова, за да успеем, трябваше да започнем от нулата, водени в началото 
само от интуицията си. Създадохме план от отделни стъпки и разпределихме 
отговорностите между нас двамата. И тогава, тъй като никой не беше 
професионалист в това, което се предполагаше, че трябва да правим, започнахме 
да се учим, като четем и се обучаваме. В интернет можете да намерите цялата 
информация, която искате и ви е необходима, за каквато и да е цел. Колкото повече 
четяхме, толкова повече научавахме и колкото повече напредвахме, толкова повече 
се променяше нашият план. С всяка извървяна от нас стъпка придобивахме все по-
ясна визия кое е следващото, което трябва да направим. Сега вече имаме истински 
бизнес план с всички предстоящи проекти и събития, следим финансите си и винаги 
отделяме известна сума за реклама, тъй като това е крайно важно за успеха.

Много добри инструменти са моделите за бизнес планиране, PESTEL анализът, 
моделът на Портър за петте сили, матрицата на Ansoff и всеки друг приложим модел.

Отдаденост, партньорство, работа в екип, доверие, професионализъм.

С какви 
средства?
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Андрей Михов, 
„Мотове” ЕооД

Александър Братанов, 
„акордънс България” ооД

Мая Иванова, 
„арабис Екон” ооД

Хората, които вярваха в нас. Едно момиче ни помогна с рекламната кампания, а един 
приятел ни създаде уеб-сайта; разпространителите ни помогнаха с кампанията по 
връзки с обществеността и т.н. Сега кандидатстваме за европейско финансиране  
по съвет на наш приятел. Той всъщност се занимава с документацията и ще 
кандидатства от наше име. Вярвам, че когато съдбата има план за теб, ще ти 
изпрати точните хора.

Приятели, които бяха първите ни клиенти. Семейството сподели опита си с нас.

Никой, с изключение на родителите ми и близките ми роднини. 

Кой ви 
помогна?
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7.3. Заключение
Различни истории и различни послания: четейки тези три истории, можем да 
разберем колко разнообразен е светът на стартиращите предприятия. това 
обаче, което обединява  интервюираните предприемачи, е идеята, че трябва да 
се развиваш „по свой собствен начин”.

андрей подчертава значението на новите медии за комуникацията (уебсайт 
и Facebook); същото посочва и александър (споменава специален софтуер за 
предприятието). Мая използва четири интернет платформи и три групи във 
Facebook. Въздействието на новите медии и новите технологии върху малките 
предприятия е огромно, дори когато бизнес идеята изглежда „традиционна” (както 
е при александър). Добрата практика се състои в оценката на софтуера и мрежата 
за всеки отделен процес, необходим на новите предприятия. освен това, интернет 
представя нови бизнес модели и дава възможност на малкия бизнес наистина да 
бъде конкурентен в днешните условия.

относно мотивацията, нашите нови предприемачи използват различен език, но ни изпращат ясно послание: 
използваме парите като мерило за успеха, но всъщност когато започваме ново начинание, сме водени от 
мечтата си, от възможността „да творим живота, който живеем”, както казва Мая.

БИЗНЕС ПЛАН

Sofiaweb

Създаване на група за уеб консултации, 
предлагаща интернет базирани услуги 
(уебсайтове, поддръжка на присъствие 

в социалните медии, приложения) 
за местни фирми и за чуждестранни 
уеб агенции, търсещи офшоринг и 

ниършоринг 

Приложение 1

8. Примерен бизнес план
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 1.1. Учредители
Учредителите са трима: XY, YY и XX. Ние сме компютърни инженери с различен опит и специализации.
 
 1.2. CV на учредителите 

 1.3. Потенциал, дарби и умения
XY е специалист по уеб дизайн, YY има богат опит в мобилните приложения, а XX е много добър програмист. 
Всички ние, след завършване на университетското си образование, сме работили на свободна практика за 
различни чуждестранни уеб агенции.

Ние сме добре запознати с международните условия за започване на бизнес, постоянно се информираме 
за събития като Startup Weekend и сме си създали широка мрежа от връзки. Всичките говорим английски, 
YY говори добре италиански, а XX владее отлично немски.

 1.4. Обучения и лично развитие
Всички сме участвали в няколко хакатона в Италия: нощен маратон, в който целта е да се хакне програма 
или да се реши някакъв проблем в програмирането. Наскоро участвахме в “Appathon” - голямо събитие, 
организирано в Италия от най-голямата италианска банка, с цел създаване в реално време на мобилни 
приложения за банката. Включихме се и в “Le Web” - голямо интерактивно събитие, проведено в лондон. 
YY и XY посетиха и „PHP академия” и следят „Денят на PHP”, провеждан в Италия от Ideato (www.ideato.it).
така оставаме в крак с тенденциите. 

2. Бизнес идеята

 2.1.Описание
Sofiaweb е уеб агенция, предоставяща услуги на местни и чуждестранни клиенти. 

основните услуги са:
• Проектиране, дизайн и разработка на уебсайтове
• Управление на присъствието в социалните медии
• Инструменти за дигитален маркетинг
• Мобилни приложения
• SEO (Search Engine Optimization - оптимизация за търсачки)
• Програмиране (предимно PHP)

Ще предлагаме тези услуги на местни фирми и ще бъдем на разположение за работа като подизпълнители 
на чуждестранни уеб агенции, като се възползваме от разликата в цените на труда и добрата репутация на 
България в сферата на уеб услугите.

  2.2. Зараждане на идеята
Мечтаехме си за тази идея още в университета, където учехме заедно. По време на обучението ни по 
програмата Еразъм в Италия, ние се запознахме с други студенти, които вече участваха в новосъздадени 
фирми и разбрахме, че има възможност да развием идеята си.
 
 2.3. Спонсори
Спонсор е някой, който може да ни помогне, без да става съдружник и без да очаква дял или процент от 
приходите ни. Намерихме човек, който ще ни бъде ментор и ще ни помага със съвети и идеи: той е по-
възрастен колега от Италия, с когото се срещнахме по време на няколко събития и вече ни е помогнал с 
много информация за италианския пазар. Един наш роднина спонсорира учредяването на компанията, като 
ни позволява да ползваме вилата му за срещи и изготвяне на бизнес плана.

 2.4. Необходим капитал
Идеята ни е за „софт” бизнес базиран на интелектуални ресурси и неизискващ големи активи. основното 
оборудване ще се състои от нашите мозъци и работа, допълнени с техника и софтуер от последно поколение. 
За щастие, през последните години цените на устройствата спаднаха и използването на облачни технологии 
удължава живота на хардуера.

 2.5. Основни цели
Sofiaweb е нашата мечта. Искаме да бъдем независими и да намерим мястото си на професионалната 
сцена чрез нашата компания.
Желаем да имаме възможност да преуспяваме заедно в сферата на уеб услугите, да създаваме ресурси, с 
които да можем да се развиваме и да се специализираме и да бъдем конкурентни на международно ниво.
Желаем също да развием група от специалисти, да откриваме български таланти в сферата на интернет и 
да постигнем разрастване на пазара на уеб услугите в България.

 2.6. Местонахождение
За една уеб агенция, местонахождението не е от стратегическо значение: не е нужно клиентите да посещават 
офиса ни (ние ще ги посещаваме). Същевременно, мястото, където ще сме базирани, ще е от значение за 
начина, по който работим и възможностите за сътрудничество и генериране на идеи. Ето защо, решихме, че 
всеки от нас ще се ръководи от философията «работи навсякъде», но фирмата ще бъде базирана в офис за 
съвместна работа (“coworking office”). офисът за съвместна работа е място, където самонаети лица и малки 
фирми ще могат да работят при поискване и да използват общи съоръжения (заседателни зали, рецепция 
и т.н.).

Установихме, че в много европейски градове местата за съвместна работа се увеличават и често се 
съчетават с акселератори и инкубатори. В София също има места за съвместна работа (http://www.desk-
mag.com/en/coworking-spaces-in-sofia-bulgaria-896) и бихме искали да базираме дейността си в Бетахаус 
(http://www.betahaus.bg/en#.U3RhiPnVsz4). Ще започнем с месечен абонамент, за да си осигурим гъвкавост, 
тъй като ако използваме място за съвместна работа на постоянен договор, ще харчим около 7,000.00 лева 
годишно.
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3. Проучване

 3.1. Анализ на конкуренцията
В България има около 200 уеб агенции, главно в София (50 уеб агенции). обикновено те са съвсем малки 
и се занимават предимно с уеб дизайн. Напоследък те страдат от развитието на CMS (Content Manage-
ment Systems - Системи за управление на съдържание) и тенденцията много фирми сами да си създават 
уебсайтове. от друга страна, големите фирми търсят уеб услуги и в чужбина и могат да избират измежду 
най-добрите услуги.

Има примери за групи програмисти, които предлагат услуги като подизпълнители - нещо, което наричаме 
ниършоринг (“nearshoring”). Пример за това е преместването на някои дейности (напр. SEO) на италиански 
и германски уеб-агенции в България. Inet Italia (http://www.inetitalia.com/) е добър пример: компанията е 
базирана в Италия, държи се от италиански бизнесмен, живеещ в Ню Йорк, а екипът, който изпълнява 
работата по SEO е базиран в София.

Бизнесът в сферата на уеб услугите е обширен и в него са включени разнообрани видове компании. 
Профилите на фирмите в този отрасъл са различни: клонове на чуждестранни уеб агенции, виртуални 
клонове на рекламни агенции, хора на свободна практика, специалисти по различни езици и кодове за 
програмиране. 

Секторът е международен, конкуренцията е глобална и големите проекти се управляват чрез търгове, в 
които много често участват китайски, тайвански и малайзийски компании. Развитието на отрасъла е много 
бързо и се определя от развитието на кодовете, поведението на големи играчи като Google, Wordpress и 
големи професионални общности като експертите в Joomla.

Няма конкретни и рестриктивни правни норми за отрасъла, няма специфични бариери за дейностите, 
предлагащи консултации и услугите за уеб пространството.Известна регулация може да стимулира нашия 
пазар, например като приетата неотдавна такава в турция, задължаваща всяка малка фирма да има 
уебсайт. Предвиждаме, че турските доставчици ще имат нужда от услуги и производствен капацитет, за да 
посрещнат рязкото засилено търсене на уеб дизайн.

основният ни източник на информация за отрасъла е: http://moz.com/industry-survey, въпреки че е 
концентриран върху маркетинга на съдържанието (content marketing). Естествено и ние направихме 
проучване в тази област и разговаряхме с експерт в отрасъла, какъвто е Francesco Fullone (http://it.linkedin.
com/in/fullo). определихме и модел на добра практика: http://www.ontotext.com/. Ontotext е голяма компания 
основана през 2000 г. с фокус върху мета данни, но е представителна за българските постижения в IT 
сектора.
 

3.2. Проучване на пазара
Беше трудно да разберем и определим търсенето на пазара. Започнахме с един доклад http://research.
seenews.com/wp-content/uploads/2012/06/IT-Market-in-Bulgaria.pdf, който ни даде обширна картина за IT-
пазара (пазара на информационни технологии). Но IT е само част от бизнеса и зависи от развитието на 
хардуера и софтуера. Съсредоточихме се, обаче, върху следното изречение: “главният проблем пред 
софтуерната индустрия е липсата на висококвалифициран персонал на местния пазар. ако проблемът 
остане, местната IT индустрия може да пропусне шанса за десетократно разрастване през следващите 
десет години, според експерти по пазарни проучвания. липсата на добре обучени специалисти принуждава 
Іт компаниите да аутсорсват част от дейността си към фирми от Македония и Сърбия или да назначават 
чужденци.” Убедени сме, че има нужда от повече специалисти в сферата на уеб услугите в България и 
вярваме, че България е идеално място за услуги в системата на ниършоринга.

Използвахме статистики в интернет, за да разберем по-добре развитието и използването на интернет в 
България: http://www.internetworldstats.com/eu/bg.htm 

Година Потребители Население % от нас Източник на 
ползване

2000 430,000 7,932,984 5.4 % ITU

2004 1,545,100 7,521,066 20.3 % ITU

2006 2,200,000 7,673,215 28.7 % ITU

2010 3,395,000 7,148,785 47.5 % ITU

2012 3,589,347 7,087,935 51.0 % ITU

По отношение на пазара на мобилни услуги разчитаме на следната информация: http://www.budde.com.au/
Research/Bulgaria-Mobile-Market-Insights-Overview-and-Statistics.html

„България има развит пазар за мобилни услуги, както е видно от нивата на разпространението им. три мобилни 
оператора предоставят GSM и WCDMA-базирани услуги. конкуренцията се засили след неотдавнашното 
въвеждане на преносимост на мобилните номера. Поне един от операторите се разширява към пазара на 
фиксираните линии, сдобивайки се с множество доставчици на широколентов интернет по оптични кабели. 
Предложенията за мобилни данни са концентрирани върху мобилен броудбанд, което води до значителни 
инвестиции в подобряване на мрежите от страна на всички играчи.”
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4. Маркетингов план

 4.1. Сегментиране и целеви групи
Структура на търсенето в България според нас е следната:

› Местни клиенти

• Големи фирми
-  Международни компании, базирани в България, желаещи създаване на местни уебсайтове, 

SEO на български език, създаване на местни мобилни приложения, управление на съдържание 
на български език (около 50 потенциални клиента в цялата страна)

• Малки фирми (около 2000 потенциални клиенти в София)
- производители
- фирми в сферата на услугите
-  ресторанти
-  хотели
- оператори на електронна търговия

› Чуждестранни клиенти

• Италиански уеб агенции и IT компании, търсещи ниършоринг и подизпълнители (около 20 
фирми са идентифицирани като потенциални клиенти)

• Германски уеб агенции и IT компании, търсещи ниършоринг и подизпълнители (около 10 
фирми са идентифицирани като потенциални клиенти) 

 4.2. Пазарна стратегия
Във връзка с бизнес идеята и сегментацията, решихме да предприемем стратегия на силна диференциация 
и маркетингът ни да бъде основан на различни пазарни миксове, предлагани на местни и чуждестранни 
клиенти. Съответно ние ще имаме две отделни бизнес звена : преки клиенти и подизпълнителска дейност.
 
 4.3. Продуктова политика

• особености и характеристики
• Иновации
• Стандарт за качество
• гаранции и обслужване
• Дизайн
• „опаковане”
• асортимент
• Усъвършенстване на услугата (Servuction)

от собствен опит и от проучването знаем, че ни е нужен конкретен продуктов портфейл. По-долу сме 
изброили основните услуги, които ще включим в него:

Услуги за местни клиенти Услуги за чуждестранни клиенти 
(Подизпълнителска дейност)

Идентификация, регистрация, поддръжка 
и мониторинг на домейни Php програмиране

Проекти за сайтове Мобилни приложения

CMS селекция и персонализиране SEO

Дизайн и преработка на уебсайтове Създаване на сайтове

Създаване и поддръжка на сайтове
Програмиране на динамични 
уебстраници и приложения за 
електронна търговия

тълкуване на аналитични данни Създаване на шаблони за Joomla и 
Wordpress

Проекти за Email-маркетинг Персонализиране на приставки (plugins) 
за Wordpress и Joomla

Adwords кампании

SEO

Проекти за електронна търговия 
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• Тенденции при цените
тенденцията при цените е към спад в Западна Европа: кризата открои нуждата от електронно пазаруване 
(възприемано като оптимизирано, евтино, нискобюджетно и по-ефективно в сравнение с пазаруването 
извън интернет).

Използването на CMS и пускането на приложения ‘килъри’ (каквито са Eventbrite за управление на събития) 
промениха схващанията за информационните технологии и уеб услугите. конкуренцията е глобална и ние 
имаме, като наша силна страна, познаването на пазара, локацията ни и ниските цени на труда (в сравнение 
с тези в Италия и германия).

В същото време, работата ни като подизпълнители на чуждестранни фирми ни кара да останем информирани 
и ни помага да работим с най-големите професионалисти и веднага да се запознаваме с новите тенденции. 
Ще използваме това предимство при работата си с местни клиенти и ще го използваме като «премиум 
цена».

• Условия
Работата ни като подизпълнители ще се подчинява на договор, подлежащ на международен арбитраж и 
плащанията ще са: 30% в аванс (при потвърждаване на поръчката), 40% при предоставяне на резултата и 
30% след 30 дни.

За местни клиенти ще искаме 30% в аванс, 40% след издаването и 30% след 30 дни и, ако е нужно, настройки 
и отстраняване на бъгове.

 4.5. Дистрибуционна политика
Ще продаваме всичките си услуги директно (без посредници и търговци на едро), XY ще отговаря за новите 
начинания и ще определя промоутъри (няколко бивши колеги от университета и познати, работещи в 
медийния и рекламния сектор), които ще получават 10% от продажбите.

 4.6. Промоционална политика
Развитието на Sofiaweb зависи от способността да трансформираме персоналния си „бранд” в потенциални 
клиенти за компанията. основателите ще посветят част от времето си на социалните мрежи и международни 
събития, за да популяризират бранда-Sofiaweb. 

• Определяне на име (фирма/марка/продукт)
Ще дадем име само на фирмата (Sofiaweb) и съответно ще популяризираме марката Sofiaweb, но няма 
да наименуваме софтуерните ни продукти или услуги. Повечето от тях, като уеб сайтове, ще имат свое 
собствено име на домейна. Наименованието Sofiaweb беше измислено от основателите по време на 
процеса на писане на бизнес плана. Няма да го регистрираме като търговска марка.

• Корпоративна идентичност
Ние сами ще създадем лого и образци за е-мейли и писма

• Реклама
Няма да използваме традиционна реклама при стартиране на фирмата

• Връзки с обществеността
Връзките с обществеността ще бъдат основната ни дейност при стартирането на компанията . Ще се опитаме 
да се възползваме от връзките и мрежата от контакти, които вече сме създали досега и ще поддържаме 
връзка с тях без да настояваме твърде много за продажби. Бихме искали да се позиционираме на пазара 
като „доставчик на отлични уеб услуги в България”

• Директен маркетинг
Ще използваме специални приложения като MailChimp, за да изпращаме редовно информационни 
бюлетини и съобщения до списък с контакти и ще проследяваме резултатите на базата на статистиката от 
този е-мейл маркетинг (ще се обадим на хората, които са отворили е-мейла и са посетили линковете, които 
сме поставили в него)

• Спонсориране
Ще спонсорираме събитието „Startup Weekend”, където ще бъдем ментори. Ще отнеме два дена, но ще ни 
даде възможността да покажем нашата корпоративна идентичност и марка на място, където ще присъстват 
инвеститори и лидери, формиращи общественото мнение.

• Рекламни материали „под чертата” (BTL материали)
Няма да създаваме печатни листовки или брошури. Ще имаме само дигитални рекламни материали.

• Търговски изложения
към момента няма да инвестираме в търговски изложения. Ще посещаваме популярни изложения в 
България, за да се информираме за основните индустрии в страната.

• Уебсайт и уеб стратегия
това е основата на нашата промоционална стратегия. Нашата работа е базирана онлайн и съответно и 
клиентите ни ще ни намират онлайн.

Ще се погрижим за нашата оптимизация за търсачки (ние сме експерти в тази област) и ще използваме и Adwords. 

Ще публикуваме статии на нашите лични блогове и ще ги промотираме през нашите контакти в Linkedin, 
Facebook и Google+ и ще опитаме някои от тези статии да бъдат публикувани на специализирани портали 
(„маркетинг на статии”).

Уебсайтът  ни ще бъде създаден от нас чрез CMS и ще бъде интегриран в нашите лични блогове.
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2015 2016 2017

Продажби 50 000,00 95 000,00 150 000,00

общо разходи 33 850,00 52 850,00 64 350,00

Софтуер 3 000,00 3 500,00 3 000,00

Изпълнители 10 000,00 12 000,00 17 000,00

Разходи за заплати 15 000,00 20 000,00

амортизация 2 500,00 2 500,00 2 500,00

осигуровки 500,00 500,00 500,00

лихвени разходи 350,00 350,00 350,00

Правни, счетоводни и консултантски разходи 2 500,00 3 000,00 2 500,00

Маркетинг и промотиране 3 000,00 3 000,00 3 500,00

Наем 7 000,00 8 000,00 10 000,00

комунални услуги

Пътни разходи 3 500,00 3 500,00 3 500,00

абонаменти 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Печалба преди данъците 16 150,00 42 150,00 85 650,00

6. Процес на работа

Процесът на усъвършенстването на услугите (servuction) не е лесно да бъде описан. той е свързан с много 
контакти и отношения с клиентите. обикновено доставчиците на услуги не са склонни да проектират и 
описват процесите. Ние все пак решихме да използваме метод на програмиране, наречен “гъвкавост” : това 
е много гъвкав и интерактивен метод, вдъхновен от оптимизираното управление и e много ефективен за 
бързото производство на уебсайтове. това е итеративен и добиващ популярност метод за управление на 
дейностите по дизайн и създаване на информационни технологии.

Ще създадем наши собствени образци за процесите и ще контролираме производителността, използвайки 
инструментите, описани е секция „управление на времето”.

Напредъкът на работата ще е видим за клиентите чрез общи папки в Dropbox и повечето от срещите с 
чуждестранни клиенти ще се осъществяват чрез видео-конферентни разговори (чрез  Skype или други 
приложения като GoToMeeting или Webex, в зависимост от желанието на клиентите)

7. Организация

като толкова малка фирма, организацията ще бъде много проста и стройна. Всички важни решения ще 
се взимат от основателите. XY ще отговаря за местните клиенти и продажбите, YY ще развива връзките с 
потенциални чуждестранни клиенти, XX ще отговаря за всички производствени въпроси. Счетоводството 
ще се води от външна фирма.

 7.1. Аутсорсинг
Ще наемаме външни изпълнители от нашата мрежа с изпълнители и съветници, когато е необходимо, 
особено в натоварени моменти. 80% от работата ще се извършва от нас.

 7.2. Разпределение на времето
Ще използваме Toodledo за планиране на задачите и съставяне на графици, които ще бъдат интегрирани в 
нашия CRM софтуер (Podio - безплатна услуга от Citrix).

 7.3. Вътрешни комуникации
Ще базираме работата си в Basecamp и ще използваме специален софтуер за мониторинг и управление на 
проекти.
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8. Приложение 

 8.1. Статия: IT “ниършоринг” , който да възприемем през 2013 
 (http://www.zdnet.com/it-nearshoring-to-pick-up-in-2013-7000010672/) 

 8.2. Проучване през Linkedin
• IT експерти в България (2,514)
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• Примерен акаунт в Linkedin
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