
О Б Щ А  С Х Е М А  

БИЗНЕС ПЛАН 



ЦЕЛ НА УРОКА: ДА ЗАПОЗНАЕ УЧЕНИЦИТЕ С  ПОНЯТИЯТА  

БИЗНЕС ПЛАН, РЕЗЮМЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИТОР, С 

ОСНОВНИТЕ РАЗДЕЛИ НА БИЗНЕС ПЛАНА 

 

• Бизнес - независима, инициативна дейност на хора, 

осъществявана за собствена  сметка, на собствена отговорност  

риск  и опасност . 

• Инвестиция - заем, с който предприемачът се стреми да 

реализира идеята си. 

• Инвеститор - физическо или юридическо лице, което предоставя 

заем   т.е. прави инвестиции, инвестира собствени, заети или 

други средства в инвестиционни проекти. 



АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  ЗА СОБСТВЕНО 

ПРОИЗВОДСТВО: 

 

• Планиране използването на заети пари 

• Определяне  за сметка на какви средства ще се 

реализират печалби; 

• Кога ще бъде реализирана печалбата 

• Каква ще бъде печалбата 



БИЗНЕС ПЛАН  

 

Документ, съдържащ обосновката за основните стъпки, 

които се планират да бъдат предприети за 

реализиране на търговски проект или създаване на 

нова компания. 



ЦЕЛ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН 

   

Да планира икономическите дейности на компанията 

за близко и далечно време в съответствие с нуждите 

на пазара и възможностите за получаване на 

необходимите ресурси (инвестиции). 



БИЗНЕС ПЛАНЪТ ПОМАГА НА ПРЕДПРИЕМАЧА ДА 

РЕШИ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 Да определи конкретни области от дейността на 
компанията, целевите пазари и мястото и  там; 

 Да формулира дългосрочни и краткосрочни цели на 
компанията, стратегии и тактики за тяхното постигане. 
Определя отговорните за изпълнението на всяка 
стратегия; 

 Да определи състава на маркетинговите дейности на 
компанията за пазарни проучвания, реклама, насърчаване 
на продажбите, ценообразуване, канали за дистрибуция; 

 Да се оцени финансовото и материалното състояние на 
компанията и съответствието на финансовите и 
материалните ресурси с постигането на целите; 

 Да предвиди трудности и „клопки“, които могат да пречат 
на изпълнението на бизнес плана. 



ОСНОВНИТЕ , ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗДЕЛИ НА БИЗНЕС ПЛАНА  

 1.Въведение 

• Име на проекта, обект на разработката. 

• Име и адрес на фирмата, координати за връзка. 

• Лица за контакти. 

 2.Резюме 

• Предназначение на бизнес плана. 

• Цели и необходимите ресурси за постигането им 

• Характеристики на продуктите и пазарен потенциал 

• Маркетингова стратегия и конкурентни предимства 

• Парични средства и техните източници. 

• Очаквани финансови резултати. 

 



ОСНОВНИТЕ , ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗДЕЛИ НА БИЗНЕС ПЛАНА  

 3.Съдържание 

• Заглавията на всеки раздел и подзаглавията  към него 

            4.Избор и оценка на бизнес идеята 

            5.Мисия,цели обхват 

             6.Маркетингови проучвания и стратегии 

Анализ на външната среда 

• Анализ на макросредата 

• Ананлиз на търсенето и на потребителите 

• Избор на целеви пазар  

• Анализ на конкуренцията  

• Анализ на възможностите и заплахите 

Маркетингова стратегия 

• Продуктова стратегия 

 



ОСНОВНИТЕ , ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗДЕЛИ НА БИЗНЕС ПЛАНА  

• Ценова стратегия 

• Пласментна стратегия 

• Промоция и реклама 

          7.Производствено и организационно-управленско 

осигуряване 

Производствено осигуряване на бизнеса 

• Избор на технология и оборудване 

• Производствен процес:форми на организация  

Организационно-управленско осигуряване 

• Структура на собствеността и правна форма на бизнеса 

• Организационна структура на управлението 

• Персонал- длъжностни характеристики и заплати 

 

 

 



ОСНОВНИТЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗДЕЛИ НА 

БИЗНЕС ПЛАНА  

• Описание на управленски екип – квалификация,опит и т.н. 

• Мотивация и развитие на персонала 

               8.Финансови разчети 

• Инвестиционни и експлоатационни разходи 

• Прогнозиране на парични потоци 

• Методи за икономическа оценка на проекта  

• Оценка на риска 

• Източници на капитала 

              9.Приложения 



ОФОРМЛЕНИЕ И СТИЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА 

Оформлението и стилът са не по-малко важни за успеха на 

бизнес плана, отколкото неговото съдържание. 

Небрежно изработения, неграмотен бизнес план няма да намери 

разбиране и подкрепа сред потенциалните инвеститори в бизнес 

проекта. 

 

 



ПРЕПОРЪКИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ  НА БИЗНЕС ПЛАНА 

1. Изреченията трябва да са кратки и ясни. 

2.  Бизнес планът трябва да включва само съответната 

информация. 

3.  Да не се завишават показателите за бъдещи постижения, 

без да се отчитат реалните възможности на компанията, 

дори и да е предприето за рекламни цели. 

4.  Основните точки и разпоредби трябва да бъдат 

подчертани в раздели, параграфи, да се използват 

различни цветове, шрифтове, защото добре оформения 

материал е лесен за четене и бързо влиза в полезрението. 

5. Използването на снимки,графики ,диаграми, таблици 

увеличава впечатлението за бизнес плана. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


