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I. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ЗНАЧЕНИЕ 
 

Предприемачите са важен фактор за развитие на икономиката. Те поемат 

инициативата по организирането на бизнеса, поемат риск, откриват тони 

възможности за бизнес, те са двигатели на икономиката 

Трудно ще намерите универсална 

дефиниция на „предприемач“. 

Предприемачеството е процес на 

започване и развитие на 

самостоятелен бизнес. Предприемач е 

човек, който извършва 

предприемачество – поемане на нова 

инициатива с цел печалба и развитие.  

Думата произлиза от „предприемам нещо“, т.е. започвам да се 

занимавам с нещо. 

Смята се, че началото на предприемачеството е поставено от френския 

икономист и предприемач от ирландски производ Ричард Кантилон (1697 

– 1734 г.), който едва на 20-годишна възраст е бил известен банкер в 

Париж. В „Очерк за природата на търговията“ той провъзгласява 

формулата „продай скъпо, купи евтино“ и нарича хората, които се 

ръководят от такава формула „предприемачи“. 

Според Жан Батист Сей предприемачът е лице, което се наема да 

произвежда някакъв продукт за своя сметка и риск, предприемачът е 

индивид, откриващ възможности за бизнес, притежаващ свои присъщи 

характеристики, различни на тези от обикновения икономист. Жан Батист 

Сей определя предприемача като бизнесмен. 

Съществуват няколко известни концепции за същността на 

предприемачеството: 

 Предприемачът е човек, действащ в условията на риск (рискова 

същност); 
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 Предприемачът е човек, който разкрива възможности и използване 

на нови комбинации на факторите за производство (иновативна, 

творческа, откривателска същност); 

 Предприемачът е човек, който прехвърля икономическите ресурси 

от област с по-ниска производителност в област с по-висока 

производителност и по-висок доход и организира производствения 

процес, като съчетава факторите на производството с информация 

и натрупан опит (динамизиращата и провокативна роля на 

предприемачеството в развитието на икономиката и по-

ефективното използване на ограничените ресурси) 

 

Известният съвременен американски учен от австрийски произход Питър 

Дракър (1909 – 2005) говори за „предприемачески мениджмънт“. Той 

счита за предприемач личността, която постояннно търси промяната и 

намира адекватен отговор, максимално оползотворявайки възможностите 

посредством нововъведенията. 

Питър Дракър в неговата книга “Новаторство и предприемачество” дава 

следните разсъждения: Съпругът и съпругата откриват деликатесен 

ресторант в предградие на голям град. Това, което те правят се е 

извършвало вече много пъти, те не създават нова потребност или ново 

потребителско търсене. Според Дракър, те наистина не са 

предприемачи, въпреки, че образуват ново предприятие. Преминавайки 

към компанията Mc Donald’s, Дракър характеризира нейната дейност като 

предприемачество. Тази фирма фактически излиза извън стандартните 

форми на обслужване, променя организацията, извършва собствено 

обучение на персонала, създава нов пазар и нов клиент. 

 



 
 
 

 
 
 

5 
 

„Решението да започна бизнес не е 
моментно. Това е нещо, към което 

съм вървял, което е узряло.“ 
Сашо Дончев 

основател и изпълнителен 
директор на „Овергаз Холдинг“ и 

„Овергаз Инк“ 

Собственият бизнес е много атрактивен, защото ти дава пълна свобода, 

възможност да вземаш самостоятелни решения, да правиш това, което 

искаш, да работиш и печелиш за себе си и за своето семейство. 

 

Нито една сфера на човешката 

дейност не предлага по-

неограничени възможности за 

инициатива и разкриване на 

творческия потенциал, както 

частното предприемачество. 

Но не всеки човек има силите, 

куража, знанията и менията да стане такъв. 

 
Докато предприемачеството в миналото е било свързано с обработката на 

земята и продажбата на продукцията, в последствие с основаване на 

фабрики по време на индустриалната революция, в днешно време 

съществуват различни и модерни видове предприемачество в зависимост 

от сферата на действие. Някои от новите сфери на предприемачество в 

21-ви век са предприемачество в дигиталния сектор, социално 

предприемачество, „еко“ предприемачество, предприемачество в 

образованието, изкуството и здравеопазването. 

 
 
Пред всеки работоспособен човек стоят два житейски избора: да бъде 

наемен работник или да осъществява собствен бизнес. 

Наемният работник (служител, мениджър) продава своята „работна 

сила“, т.е. способността си да извършва определена работа за някой 

работодател, срещу което получава работна заплата, бонуси, социални и 

здравни осигуровки. Срещу това наемникът се поставя на разположение 
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на своя работодател, изпълнява поставените му задачи и носи 

отговорност за тяхното своевременно и качествено изпълнение. 

Предприемачът, от друга страна, на свой собствен риск решава да 

извършва някаква търговска дейност, срещу което се надява да 

реализира печалба. 

 

            Какво мога да правя? 

 

Помисли какво умееш да правиш най-добре. Владееш 

занаят, имаш изявени способности и умения – умееш да 

шиеш, готвиш, поправяш уреди, шофираш добре, умееш 

да търгуваш и т.н. 

Не пренебрегвай и квалификациите и знанията, които вече имаш. Те са 

естествена основа на бъдещия ти бизнес. Важно е обективно да 

прецениш възможностите си, за да откриеш кое е това нещо, което ще ти 

носи печалба. 

 

                        Защо да започна собствен бизнес? 

 

Решението за започване на собствен бизнес е резултат от въздействието 

на множество (често разнопосочни) фактори, но взето веднъж, то е 

преди всичко решение за  промяна на досегашния начин на живот. 

Четири са групите фактори, които формират това решение: басисни, 

отключващи, личностни и задържащи фактори. 

 

Към базистните фактори могат да се отнесат: 

Предшестващо влияние: 

 Генетични фактори 

 Семейни фактори 
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 Образование 

 Предишен опит от кариерата 

Инкубаторна организация: 

 Географско разположение 

 Необходими умения и знания 

 Контакти с бъдещи съдружници 

 Мотивация за оставане или напускане но организацията. 

 Опит, натрупан при създаване на малък бизнес 

Обкръжаващи фактори: 

 Икономически условия 

 Достъпност и наличност на рисков капитал 

 Примери за предприемачески действия 

 Възможности за консултиране 

 Наличност на персонал, сервизно обслужване, достъп на 

потребителите. 

 

Тези фактори, характеризирани като базови или основни, могат да бъдат 

налични, но въпреки това човек да не бъде в състояние да вземе 

решение за собствен бизнес. Ако попитате който е да е успял собственик 

на малък бизнес, ще се убедите, че факторите, които са предопределили 

вземането на неговото решение за бизнес, стоят извън полето на 

гореуказаните. При всички обстоятелства и във всички случаи 

съществува фактор, който провокира стартирането или отключва процеса 

на вземане на решение. 

Тези  фактори  не  носят  идеята  за  новия  продукт  (услуга)  или 

новото, но те стартират процеса на създаване на новия бизнес, поради 

което  ще ги наречем отключващи фактори на решениетоза собствен 

бизнес. Те формират втората група фактори, към които в този момент 

могат да бъдат причислени: 
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 икономическата принуда - потребността от по-висок доход, 

безработицата; 

 успехът на съседа (познатия) и пр., т.е. завистта; 

 примерите на успелите собственици на малък бизнес от средствата 

за масова комуникация - синдромът след като той можe, защо и аз 

да не успея; 

 вътрешният подтик - страхът на носителя на идеята за нов бизнес, 

продукт или услуга от кражба или отнемането й; 

 благоприятни външни фактори – примерно ембарго за търговия със 

съседна страна, наличие на контакти с близки лица в страни, с 

които до този момент не е извършван бизнес; 

 неприемане на предложение за нововъведение в старата работа; 

 липса на развитие в дадена среда или непризнаване на качествата 

от страна на ръководителите. 

 

Третата група от фактори, определящи готовността на човек за 

вземането на решение за собствен бизнес имат личностен характер, 

поради което ще ги наречем личностни фактори. 

В специализираната и справочната литература по предприемачество   и   

малък   бизнес   често   се   представя един набор   от   личностни   

качества,   притежаването   на   които (или степента на притежаване) 

определя възможността едно лице да бъде или не собственик на малък 

бизнес. Това обикновено става с помощта на тест, след попълването на 

който се дава отговор на въпроса можеш или не да станеш собственик на 

малък бизнес. Такъв подход според нас е напълно погрешен. Вие сами 

ще се убедите в това, като приложите един такъв тест към примерно 

десет успели в бизнеса хора. Резултатите ще покажат, че девет от тях 

няма да отговорят на условията на теста за пригодност към бизнеса. Но 

това не пречи на същите тези хора да бъдат водещи в своите области. В 
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тази връзка ние ще отбележим само тези от личностните   качества,   

които   имат   практическо   значение   за осъществяването на собствен 

бизнес и по тази причина имат отношение към вземането на решение за 

това.  

Към личностните фактори могат да се причислят: 

 самоорганизираност и самодисциплина; 

 готовност за пътуване; 

 готовност за 18-часов работен ден; 

 готовност за работа без почивни дни; 

 готовност за поемане на риск; 

 способност за вземане на бързи решения; 

 специални знания в конкретната област на бизнеса; 

 умения за работа с хората; 

 готовност да губите; 

 способност дълго време да работите под напрежение. 

 

Съществува обаче и една група от фактори, които също влияят върху 

решението за започване на собствен бизнес, само че в обратна посока. 

Те играят деструктивна, разубеждаваща роля по отношение на вземането 

на решение и при създаването на благоприятна среда могат да имат 

преобладаваща роля, което може да има негативни последици за 

личностното развитие на даден човек. 

Тези  фактори  произтичат  от  средата  на  предишния  начин  на живот    

на    дадения    кандидат    за    бизнеса.    Те   придърпват, придържат 

личността към стария начин на живот, който средата му осигурява, и в 

много от случаите се оказват по-силни дори от желанието за успех, 

примерът на успелите и прочие позитивни фактори.Във всеки отделен 

случай те са различни, индивидуални, но някои от най-характерните 

задържащи фактори са: 
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 сигурността на старата среда - в конкретния случай това може  да 

е  държавно или голямо  частно предприятие  или организация, 

което със сигурността на своето възнаграждение (макар и невисоко 

в преобладаващ брой от случаите) играе ролята на защитен чадър. 

Съвършено вярно е, че под чадъра тревата расте по-бавно и 

доходът е по-нисък,  но  е  по-сигурен.  Извън  чадъра  тревата  

“расте бурно”,  т.е.  доходът  е  много  по-висок,  но  е  възможно 

“валежите да бъдат много по-силни, да има наводнение, дори 

бури”. Тогава защитният чадър го няма и е възможно по-силната и 

агресивна околна среда да унищожи “тревата”. Следователно, 

гарантираната сигурност чрез защитния    чадър    на    държавната    

собственост    или  на голямата,  но  сигурна  организация  е  един  

от  основните задържащи фактори, действащи против бизнес 

решението на индивида; 

 страхът от неуспех - обикновено се формира от възможното 

негативно отношение на колегите от старата работа, при 

евентуално завръщане при неуспех, подсилва се от 

неустойчивостта на икономическата среда, от намаляващата  

покупателна способност  на населението, от непрекъснатите 

промени в данъчните и други икономически закони и т.н.; 

 негативното отношение на външната среда към бъдещия 

собственик на малък бизнес, изразяващо се преимуществено в: 

липсата на каквито и да е данъчни преференции за малкия бизнес, 

липсата на помощ от страна на държавата и нейните органи, 

прогресивно нарастващото данъчно облагане и др. 

Установено е, че решението да започнеш собствен бизнес е някакво 

следствие от житейска ситуация: 

 На първо място – неудовлетвореност от възнаграждението и 

възможностите за кариерно развитие на работното място: близо 52 
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„Много хора имат идеи, но 
малко са тези, които решават да 
ги реализират. Не утре. Не 
следващата седмица. Днес. 
Истинският предприемач не е 
мечтател, а реалист“ 
Нолан Бушнел 
Създател на Атари 

% от настоящите предприемачи, преди да започнат, са били 

наемани; 

 На второ място – липса на работа: 13% са били краткосрочно или 

дългосрочно безработни;  
 На трето място – 15% като естествена крачка след завършване на 

училище или университет 

 

В първия и втория пример 

бизнесът е алтернатива и 

начин за подобряване на 

материалното състояние, а в 

третия – може да бъде 

определен като целенасочен 

избор.                                                                                                                      

   Статистиката сочи: 
 
 52% от предприемачите споделят, че състоянието им се е 

подобрило значително, а 29% - че се е подобрило, но слабо; 

 Идеята за създаване на собствена фирма е привлекателна за 37% от 

българитен. За това се замислят 42% от мъжете и всяка трета жена. 

 „Най-запалени“ са младите (до 29 години). При тях желанието за 

развитие на собствен бизнес е най-силно. 

 
Основни аргументи ЗА или ПРОТИВ собствен бизнес: 

 
  

ЗА ПРОТИВ 
Независимост Бизнес провал 

Удовлетворение Пречки 
Финансов стимул Самота 

Самоуважение  Финансова нестабилност 
 Упорита работа 
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II. Умения и компетенции, необходими за да си 

предприемач 
 
Качествата и уменията, които са необходими на един предприемач, за да 

бъде успешен се изграждат и развиват. Разбира се, има и личностни 

качества, които са вродени и улесняват превръщането на един човек в 

предприемач като склонност към поемане на риск и решителност. Това, 

обаче, не означава, че не могат да бъдат изградени. Всъщност 

предприемаческото поведение може да се научи и развие чрез 

компетенции, които осигуряват основа за жизненоважни бизнес умения. 

Чрез практиката бъдещите предприемачи могат да прилагат ключовите 

бизнес знания, използвайки своите компетенции и по този начин да 

придобият основни бизнес навици. С достатъчно практика тези навици се 

превръщат в „движеща сила“ на успешни предприемачески начинания. 

 

Важни личностни умения, необходими на бъдещите предприемачи: 

Умение да поемаш риск – „Най-големият риск е да не поемаш никакъв 

риск... В свят, който се променя много бързо, единствената 

стратегия, която със сигурност ще се провали, е да не рискуваш.“ – 

Марк Зукърбърг (създателят на Фейсбук); 

Умение да не се страхуваш от провал – „Когато поемаш рискове, ще 

разбереш, че има моменти, когато успяваш, а има и такива, когато 

се проваляш, но и двата са еднакво важни.“ – Елън Дедженеръс 

(телевизионен водещ); 

Умение да се изправиш, поучиш и продължиш напред - „Не се 

притеснявайте от вашите неуспехи, учете се от тях и започнете 

отново.“ – Ричард Брансън (успешен бизнесмен); 



 
 
 

 
 
 

13 
 

Умение да се адаптираш – „Оцеляват не най-силните или най- 

умните, а онези, които най-добре се адаптират към промяната.“ – 

Чарлз Дарвин (английски учен) 

Умение да съзираш и разрешаваш проблеми – „Не можем да решим 

проблемите като използваме същия начин на мислене, който сме 

използвали когато сме ги създавали.“ – Алберт Айнщайн (създател на 

теорията на относителността) 

Увереност - „Независимо откъде идваш, успехът ти се определя 

единствено от твоята собствена 

увереност и воля.“ – Мишел Обама (първа 

дама на САЩ)   

Инициативност – „Капиталътне 

етолкова важен в бизнеса.Опитътне 

етолкова важен. Можете да се сдобиете 

и с двете. Важни са идеите.“ – Харви 

Файърстоун (основател на Firestone Tire & 

Rubber Co) 

Лидерство - „Най-добрият лидер не е непременно онзи, който прави 

най-добрите неща. Той е човекът, който кара другите да правят най-

добрите неща.“ – Роналд Рейгън (40-ти президент на САЩ) 

Умения за комуникация и презентация – „Парите ще идват при теб 

чрез други хора. Затова бъди общителен. Необщителните хора 

твърде рядко стават богати“ – Джон Рокфелер (американски 

предприемач). 

 

Бизнес компетенции, необходими на бъдещите предприемачи: 

Финансова грамотност - Финансовата грамотност се определя като 

съвкупността от финансови знания и умения, които подпомагат 

осъзнаването на финансовите рискове и възможности, вземането на 
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рационални и информирани решения. Редица проучвания сочат пряката 

положителна зависимост между финансовата грамотност и 

благосъстоянието на индивида. 

Основи на икономиката - Преди да се стартира бизнес е добре да се 

знаят основни икономически понятия от микроикономиката, пазарен 

механизъм и пазарното равновесие, 

определянето на цените и разпределението 

на благата в обществото. 

Изготвяне на бизнес план - Бизнес планът е 

документ, обобщаващ намеренията на дадено 

предприятие за определено начинание. 

Бизнес плановете се използват за управление 

и планиране в рамките на предприятието, 

както и за да убедят инвеститори да финансират начинанието.  

Набиране нафинансиране – Всеки бъдещ предприемач следва да знае 

откъде ще намери финансиране за бизнес идеята си. Това може да се 

случи чрез заем от приятели и роднини, чрез банков заем, чрез 

европейскифондове, бизнес ангели,финансиране от тълпата 

(crowdfunding) и др.  
Дигитални компетенции – Дигиталните компетенции са жизнено важни 

за пазара на труда в 21-ви век и за стартирането на бизнес. Все повече 

стартъпи са дигитално обвързани без значение дали сферата им на 

дейност е в креативния, образователния, търговския сектор или работят 

по социална кауза. Базисните дигитални компетенции започват от 

умението да извършваш търсене по Интернет и пазаруване, през 

използването на „Microsoft office“ до създаването на собствен сайт и 

профил в социалните мрежи за дадения бизнес. 

Водене на бизнес срещи – Това е важно умение, особено когато срещите 

са пред потенциални инвеститори. Това съчетава в себе си меки умения 
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като умение за презентиране пред аудитория, умения за водене на 

диалог и аргументиране. 

 
 

     Тест пред огледалото 
 
 

 
     Необходимите качества, за да успееш като предприемач: 
 
 

   
Имаш ли? да не 
Организационност и дисциплина   
Готовност за пътуване   
24 часов работен ден   
Поемане на риск   
Вземане на бързи решения   
Специални познания в конкретна област   
Умения за работа с хора   
Готовност да загубите   
Способност да работите под напрежение   

 
 

III. Защо е важно предприемачеството 
 
В днешния бързо променящ се свят една идея може да преобърне цяла 

индустрия за нощ. Новите предприятия растат по-бързо от всякога. 

Предприемачите стават все по-важни за световната икономика. 

Предприемачите създават работни места с по-бързи темпове отколкото 

установените компании.   

Също така предприемачите стимулират иновациите - често много по-

бързо от установените конкуренти. 

Успешните предприемачи оспорват статуквото, задават трудни въпроси и 

се конкурират с установения бизнес. 
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Предприемаческата дейност създава нови работни места, което 

позволява на бизнеса да се развива, а в същото време дава 

професионална реализация на повече служители. 

Когато предприемачеството се развива добре, то генерира доходи, както 

за собствениците си, така и за държавата чрез такси и данъци, които се 

използват за поддържане на обществени дейности. 

Предприемачеството търси и намира решение на съществуващи 

проблеми или нужди, като това насърчава креативното мислене и 

иновациите в предприемачите. За да е успешна дейността на 

предприемача, всички процеси трябва да се оптимизират, което води до 

повишаване на ефективността на организацията. 

 
Няколко са показателите за успех: 

Наличие на компании, които се 

развиват и преминават към следващия 

етап нафинансиране и растеж. Или 

компании, които вече са печеливши и се 

самоиздържат. 

Наличие на предприемачи, които 

връщат знания и ресурс обратно в 

екосистемата, и които помагат на тези след тях да постигат все по-

големи успехи. 

Наличие на ясна визия за бъдещо развитие. Вече има множество 

компании, които имат изградена перспектива за бизнеса си и 

продължават да се борят, въпреки моментните неуспехи, създават нови 

работни места и трупат ноу-хау. 

Наличие на възможност за дългосрочен и устойчив успех в 

екосистемата. Това става като се споделя опит и знание между 

компаниите за това как се изграждат предприемачи, мислещи хора и 

успешни бизнеси. 
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Основни стъпки към успешен бизнес старт 
 
Стартирането на бизнес и постигане на успех като предприемач отнема 

много труд и постоянство. 

Най-успешните предприемачи следват сходни модели и имат сходни 

основни характеристики. Най-важните условия за успешно 

предприемачество са страстта, постоянството и вяра в реализацията на 

собствената бизнес идея. 

 

Стъпка 1: Генериране на бизнес идея 

Бизнес идеите са навсякъде. Някои бизнес идеи биват генерирани в 

следствие на внимателен анализ на пазарните тенденции и нуждите на 

потребителите, докато други идват случайно. За да генерира бизнес идея 

с потенциал, предприемачът следва да: 

 Проучи собствения си набор от умения – много от дребните 

бизнеси са базирани на собствените умения, компетенции и 

способности на предприемача. Например: ако на един човек му се 

отдава дърворезбата, той спокойно може да започне да прави и 

продава своите произведения чрез интернет и социалните мрежи. 

 Бъде осведомен за предстоящите бизнес събития и тенденции – 

следейки новостите и посещавайки различни събития, един бъдещ 

предприемач ще се запознае и идентифицира последните пазарни 

тенденции или просто ще научи новина, която предлага бизнес 

възможности. 

 Помисли за нов продукт или услуга – ключът към създаването на 

нов продукт или услуга е да се идентифицират нуждите на пазара, 

които все още не са били задоволени. Например: Марк Зукърбърг 

открива необходимостта от създаването на мрежа за студенти от 

неговия университет, която да ги свързва онлайн и да дава 
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възможност на студентите и преподавателите да споделят 

информация. С времето Facebook се разраства и от студентска, 

мрежата се превръща в глобална. 

По време на бума на мобилни устройства се създава огромно търсене за 

мобилни приложения. През 2008 г. двама млади предприемачи, на име 

Травис Каланик и Гарет Кемп, са имали затруднения с вземането на 

такси в Париж. Те решили, че хората трябва да могат да извикат такси 

само с едно докосване на бутон на мобилния си телефон, в резултат на 

това създали Uber. 

 Добави стойност към съществуващ продукт – предприемачът 

може да генерира иновация, която да добави стойност към вече 

съществуващ продукт или услуга. 

 Проучва други пазари – някои бизнес идеи не са подходящи за 

местно потребление, но са търсени на чужди пазари. 

 Подобри съществуващ продукт или услуга – имайки предвид 

множеството продукти и услуги, които се предлагат на пазара, 

един бъдещ предприемач може да измисли как да подобри вече 

предлагащото се. 

Стъпка 2: Създаване на Бизнес план 

За да се онагледи една идея и да се прегледа нейната рентабилност, 

следва да се създаде бизнес план. Бизнес планът е документ, показващ 

намеренията на дадена фирма за определено начинание. Бизнес 

плановете се използват за управление и планиране в рамките на 

предприятието, както и за да убедят външни организации, например 

банки или другифинансови институции, да инвестират средства в 

начинанието. Добрият бизнес план не трябва да бъде написан само 

веднъж. Добрият бизнесмен разбира, че този план се развива и променя 

заедно с развитието на бизнес идеята и с тенденциите в екосистемата. 
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Следователно този бизнес план следва да се актуализира. Бизнес планът 

трябва да съдържа следните основни елементи: 

 

Резюме: Резюмето следва структурата на самия бизнес план. То започва 

веднага след заглавната страница. В резюмето ясно се описва какво 

точно се цели с него, читателят (инвеститор или бъдещ партньор) трябва 

да разбере от какво предприемачът има нужда. 

Неговата дължина е около половин до една страница, в зависимост колко 

сложно ще е използването на средствата, от които се нуждае бизнесът. 

 

Анализ на пазара: Тази секция от бизнес плана илюстрира състоянието 

на конкретната индустрия, в която функционира или ще функционира 

стартъпа. Анализът на пазара дава 

възможност на предприемача да се 

запознае с всички аспекти на пазара, 

целевата ниша може да бъде определена и 

компанията позиционирана така, че да 

събере най-голям пазарен дял. Маркет 

анализът позволява на предприемача да 

посочи адекватна цена, маркетингова и 

дистрибуционна стратегия за продукта, който ще се предлага. Така 

продуктът ще се конкурира успешно в индустрията и ще донесе печалба. 

В допълнение, този анализ дава индикации за потенциала за растеж на 

индустрията, което позволява да се направи прогноза за бъдещето 

на компанията. В маркет анализа следва да се определи големината, 

структурата, перспективите за растеж, тенденциите на пазара, както и 

ценовият диапазон на бъдещия продукт или услуга. 

Описание на фирмата: Този раздел следва да включва преглед върху 

начина, по който всички различни елементи на стартиращия бизнес 
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съвпадат. Описанието на компанията трябва да съдържа информация за 

естеството на бизнеса, както и ключовите фактори, които ще направят 

идеята успешна. 

Организация и управление: Този раздел включва организационната 

структура на компанията, подробности за собствеността, описание на 

мениджърския екип и квалификации на експертната група или съвета на 

директорите. 

Стратегии за маркетинг и продажби: Тези стратегии са изключително 

важни за един бизнес. Маркетингът създава клиенти, а клиентите 

генерират продажби. В този раздел трябва да се дефинира добре 

маркетинговата стратегия. 

Може да се започне със стратегии и канали, които са добре известни на 

предприемача – реклами, страници в социалните мрежи и др. Тази 

секция ще бъде постоянно актуализирана въз основа на резултатите на 

компанията. 

Продукт и/или услуга: В този раздел следва да се опише услугата и/или 

продуктът, който ще се предлага. Трябва да се дефинира неговото 

конкурентно предимство, как той е по-различен и по-добър от вече 

съществуващите на пазара. 

Изисквания за финансиране: В този раздел следва да се посочи размера 

на финансирането, което ще трябва за започване или разширяване на 

бизнеса. Трябва да се обособят ясни финансови цели и да се покаже 

финансова прогноза за период от 3 до 5 години. 

 

Стъпка 3: Намиране на финансиране 

Съществуват различни възможностите за финансиране на стартъп като 

банков кредит, Start-Up състезания (Central European Start-upAwards), 

т.нар. "бизнес ангели", акселератори (Eleven, LAUNCHub), фондове за 
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рисков и частен капитал, европейски и национални грантове и/или 

crowdfunding. 

Банков кредит – Банковият кредит представлява банкова сделка, по 

силата на която банката отпуска на заемателя парична сума за 

определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателя следва да 

ползва сумата, съобразно условията и да я върне преди изтичане на 

срока, като едно от условията по договора е начисляването на лихва. 

Банковите кредити имат и няколко недостатъци като високи лихвени 

проценти, както и факта, че са трудно достъпни за стартиращи компании 

поради високия риск, който банката намира в тези компании.   

 

Start-Up състезания (Central European Start-up 

Awards) - Състезанието Central European Startup 

Awards (CESA) е известна серия от събития, които 

целят да популяризират и да подчертаят развитието 

на „стартъп“ екосистемата в Централна и Източна 

Европа. Конкурсът Central European Startup Awards 

е шанс българските стартиращи компании да бъдат забелязани от 

инвеститори не само в България, но и в чужбина. 

Бизнес ангели - Според определението на Европейската мрежа на 

бизнес ангелите, са частни инвеститори (хора с опит и средства), които 

инвестират в най-вече стартиращи предприятия. Освен средствата за 

стартирането на дадена фирма или реализацията на определена идея, те 

са ценни и с това, че предлагат опита, контактите и уменията си. Те 

инвестират с нагласата, че ще спечелят и ще подпомогнат новата фирма 

или идея с вече изграденият си ноу-хау, и мрежа от контакти и 

партньори. Бизнес ангелите обикновено са бивши мениджъри със 

значителни средства и натрупан професионален опит, които извършват 

дялови инвестиции в иновативни предприятия в ранен стадий на 



 
 
 

 
 
 

22 
 

развитие, а също и предоставят своя професионален и предприемачески 

опит. 

 

Стартъп Акселератор - Акселераторите са програми за стартиращи 

бизнеси, най-често в технологичния, уеб и мобилния сектор. Те 

предоставят на екипите първоначални пари, с които да започнат, помощ 

от ментори и партньори, а някои от тях и работно място в инкубатор. 

Първоначалната парична инвестиция, която правят варира от 20 хил. 

евро до 50 хил. евро. 

 

Някои акселератори дават възможност за следващ рунд на инвестиция до 

200 хил. евро (например двата български акселератори LAUNCHub и 

Eleven). Обикновено програмите на повечето акселератори са с 

продължителност 3 месеца. 

 

Фондове за рисков и частен капитал – Тези фондове инвестират в 

компании с потенциал за постигане на бърз растеж и устойчиво 

конкурентно предимство. Фондовете за рисков и частен капитал имат за 

цел да работят заедно с мениджърския екип на стартъпа, за да се 

подобри пазарната позиция на фирмата като взимат дялово участие за 

среден период от време. 

Разликата между двата видафондове е, чефондовете за рисков капитал 

инвестират в стартъпи и поемат много по-голям риск, докато фондовете 

за частен капитал правят малко на брой, но в по-голям размер, 

инвестиции в стабилни и сигурни компании, които имат установена 

пазарна позиция. 

 

Национални и европейски грантове – Националните и/или европейски 

грантове могат да предоставят безвъзмездно до 90% от размера на 
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допустимите разходи в един проект. Това е най-изгодният в момента 

източник (грантова схема) за начално финансиране на иновативни идеи 

на стартиращи фирми и тяхната бърза комерсиализация. Грантовите 

схеми подкрепят ускореното създаване, развитие и усвояване на нови 

технологии и продукти, водещи към конкурентни предимства и 

повишаване на добавената 

стойност. Целева група са стартиращите предприятия, разработващи 

иновации (иновативни продукти, технологии или процеси). 

 

Финансиране от тълпата (crowdfunding) – Краудфъндингът е начин за 

набавяне на финансови средства, като голямо количество хора бива 

подканено да осигури малки суми. 

Краудфъндингът използва интернет, за да се разговаря с хиляди – ако не 

и милиони потенциалнифинансиращи лица и организации. След това те 

могат да използват социалните медии, заедно 

с традиционните мрежи от приятели, 

роднини, познати и колеги, за да съберат 

пари. Груповото и нансиране е ниша, която 

става все по-популярна, особено за малкия и 

среден бизнес, който често, за да намери 

финансови средства, се бори с банковата 

система за отпускане на заеми и доказване на 

платежоспособност и на добър бизнес план и стратегия за развитие на 

дейността.  При груповото финансиране всичко опира до добро 

представяне на интересната идея, проект и останалото е въпрос на лично 

усещане от страна на потенциалните инвеститори. Всъщност моделът е 

доста прозрачен, тъй като никой нищо не обещава, единствено се 

представят добрите намерения за реализация на успешен проект. Тук 

идва разликата в някои от моделите на груповофинансиране. При едни 
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инвеститорите получават дял от проекта, тоест стават вид акционери и 

при успешната реализация на проекта, получават дивиденти от 

реализираните приходи. При другия тип проекти за групово 

финансиране, потребителите инвестират средства, без да получават 

нещо в замяна, единствено символични награди в знак на благодарност 

за направената инвестиция. 

При представяне пред инвеститори предприемачът следва да притежава 

т.нар. умения за „пичинг“. „Пичингът“ представлява кратко и 

съдържателно резюме на бизнес идеята и нейната добавена стойност, 

което се представя пред инвеститори. „Асансьорен пичинг“ е когато 

времето, което предприемачът има да представи идеята си е колкото 

едно возене в асансьор (до минута). 

Шест въпроса на които е необходимо да имате отговор: 

1. Какъв е вашия продъкт или услуга? – опишете накратко какво 

продавате, без да навлизате в подробности. 

2. Кой е вашия пазар? – опишете на кого продавате, какъв тип 

индустрия например би се заинтересувал от вашия продукт. 

3. Какъв е вашия модел на приходи? – по-просто казано – как 

очаквате да спечелите пари. 

4. Кой стои зад фирмата? – инвеститорите често казват „Залагай на 

жокея, а не на коня“. Разкажете за екипа, който стои зад идеята. 

5. Коя е вашата конкуренция? – мислите, че нямате ли. Замислете 

се пак. Успешната конкуренция само доказва, че твоят бизнес 

модел е успешен. 

6. Какви са вашите конкурентни предимства? – да развиваш 

бизнес в условия на успешна конкуренция не е достатъчно. Трябва 

да умееш успешно да разказваш защо вашата идея е по-добра от 

тази на конкуренцията – по-добър канал за дистрибуция, 

иновативна технология, ключови партньори и т.н. 
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Съвет: 

При Асансьорния пичинг, дори и да не правиш своята презентация в 

асансьора, а в заседателна зала, отдели време да оформиш краткото 

представяне, с което ще привлечеш вниманието на аудиторията. 

Обикновено то трябва да съдържа: 

 „Примамка“ – твърдение или въпрос, който събужда интереса на 

слушателя; 

 Представяне в 150-225 думи – толка е продължителността за 

возене в асансьор (60 секунди); 

 Страст – инвеститорите очакват енергия и всеотдайност от 

предприемачите; 

 Заявка – в края на твоето представяне трябва да поискаш нещо. 

Искаш ли визитна картичка, за да планираш пълно представяне, 

или за представяне на допълнителни препоръки? 

 

Перфектният „Асансьорен пичинг“ 

Това е умение за представяне, което всеки човек, занимаващ се с 

бизнес, трябва да владее. 

Едно от най-важните неща, които бизнесмените – особено собствениците, 

трябва да умеят е да говорят на останалите за бизнеса си. Да можеш да 

синтезираш никалните аспекти на своя продукт или услуга в няколко 

изречения е начин да предизвикаш внимание у събеседника си. 

„Асансьорния пичинг“ е сред най-ефективните методи за привличане на 

нови клиенти и партньори.   

 

Бъдете в крас с времето 

Всеки бизнес се променя и се развива. И твоето представяне трябва да 

се променя заедно с него. Дори и да имаш най-креативното лого, най-

силния слоган, най-лъскавите брошури и модерен сайт, ако краткото ти 
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представяне не е в крак с времето, пропускаш един от най-важните 

елементи за да изградиш своята марка. 

Ти познаваш идеята и по-добре от всеки друг. Какво те отличава от 

конкуренцията? Какви са предимствата на стоките и услугите ти и как ще 

се развиват в бъдеще? 

Обърни внимание на публиката си. Всяка ауитория има различни 

очаквания към това какво ще чуят от теб. Езикът и подходът ти на 

представяне на информацията, акцентите, 

които ще поставиш са различни за бизнес 

ангелите, банките и инвеститорите, за 

потенциалните партньори и клиенти.   

Например това, което е било ефективно в 

миналото с аудиторията, свикнала да 

консумира печатна реклама ще отегчи до смърт модерната публика, 

живееща с динамиката на интернет. В такъв случай, ако планираш да 

променяш печатните си материали, зако да не направиш същото и с 

краткото си представяне. 

 

Няколко похвата: 

• Напиши на хартия краткото си представяне по няколко различни 

начина. Опитай да постигнеш до 10-20. Не радактирай, първата 

стъпка е да започнеш да генерираш невъзможни, нелепи или дори 

глупави идеи. На този етап това няма значение. 

• Напиши кратък текст, описващ какво правиш за хората. Ако е 

необходимо, историята може да бъде и по-дълга. Важното е да 

имаш усещането, че рисуваш картина с думи. 

• Опиши точно целта си – дали искаш да продаваш, да получиш 

подкрепа за идеята си или нещо друго. 
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• Напиши 10 неща, които трябва да направиш, за да постигнеш целта 

си. 

• Запиши гласа си. Добре е да се чуеш сам, преди да те чуят 

другите. 

• Върни се към това, което си написал на хартия по-късно през деня 

или на следващия ден. 

• Отдели добрите идеи и думите, които най-точно описват идеята ти. 

След това се опитай от тях да съставиш цели изречения след 

последната редакция, представянето ти трябва да е влязло в 

рамките на 30-60 секунди. 

• Вече имаш готово кратко представяне, което задължително трябва 

да развиваш и усъвършенстваш. 

 

  

       Тест пред огледалото – как да направим    

добро първо впечатление за 90 секунди 

 

Първото впечатление е решаващо при всяка среща без значение дали 

става въпрос за бизнес или в личните отношения. Ще имате възможност 

да го направите само веднъж, затова дайте всичко от себе си, без да се 

натрапвате или да прекалявате. 

1. Облечете се според ситуацията, без да се натрапвате. 

2. Говорете ясно – представете се накратко. Бъдете конкретни, когато 

описвате съдържанието на проекта си, услугите или продуктите, 

които смятате да предлагате. 

3. Организирайте встъпителните си думи. 

4. Използвайте често името на лицето, с което разговаряте. 

5. Информирайте другия, не продавайте. 
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6. Бъдете себе си. 

7. Бъдете приветлив, енергичен, ентусиазиран, бюбопитен и 

изобретателен. 

8. Изпращайте правилни сигнали – с лице, тяло и глас. 

9. Запознайте се с езика на тялото. Той действа и на подсъзнателно 

ниво и правилните знаци може да ви отворят много врати. 

10. Използвайте контакт с очите. Експертите съветват да поддържате 

непрекъснат контакт с очите за 3-5 секунди. 

11. Бъдете добър слушател, като в същия момент не се притеснявайте 

да изразявате и своето мнение. 

12. Нека другото лице бъде център на вниманието- случайте, като че 

ли наистина го мислите. Кимайте често. Задавайте отворени 

въпроси. 

13. Последващи: Вземете си визитка и изпратете лична бележка за 

последващи действия. 

 

И най-важното – усмихвайте се! 

 

Стъпка 4: Представяне на бизнеса пред общността 

С оглед на успешното представяне на неговия бизнес в обществото, 

предприемачът следва да: 

Посещава „network“ събития – посещаването на различни мероприятия 

и изложения в областта, в която стартира компанията е от съществено 

значение за запознаването с успели предприемачи и заинтересовани 

лица, както и за изграждането на мрежа от контакти. По време на тези 

събития, предприемачът следва да представи себе си и това, с което се 

занимава като същевременно е и добър събеседник и слушател. 
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Изгради силен бранд – предприемачът следва ефективно да комуникира 

относно неговия бизнес с други хора лично и онлайн и следва да създаде 

силно присъствие на бранда (марката) на пазара. 

Професионалните визитни картички, уебсайтове и профили в социалните 

медии (Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube и т.н.), които предоставят 

информация за стартъпа по атрактивен и стегнат начин. Това ще покаже 

на обществото, че предприемачът е сериозен към своето начинание. Тя 

също така ще даде възможност на хората, които търсят информация, да 

научат повече за компанията. 

 

IV. Формите да започнеш собствен бизнес 
  

Без значение е каква ще бъде юридическата форма под която ще 

развиете вашия бизнес. Трябва внимателно да изберете име на фирмата 

и да заложите предмета на търговската дейност. 

Определянето на предмета на дейността на фирмата има важно 

значение, защото той се вписва в търговската регистрация на фирмата и 

става нейна „визитна картичка“ пред партньори, клиенти, държавни и 

общински органи. 

Когато предметът на дейност е точно и ясно определен, означава, че 

знаете какво точно ще извършвате и какво ще предлагате а пазара. 

Когато във формулировката на предмета на дейност са записани 

извънредно широк набор от дейности, това говори, че не ти е ясно точно 

какво ще правите и че възприемате бизнеса като своеобразен хазарт. 

Наименованието и логото на вашата фирма тряба да са съобразени с 

предмета й на дейност. 

 

1. Създаване на нова фирма  

Това е най-широко прилаганият начин за стартиране на собствен бизнес. 

Той се предпочита и предполага успех, когато предприемачът притежава 
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собствена бизнес идея, която иска и може да осъществи самостоятелно, 

и когато има делови подходи лидерски качества, които иска да 

реализира. 

Изборът на самата форма зависи от разполагаемия капитал на 

предприемача, от типа на дейност, който ще се извършва, от целите на 

предприемаческата дейност, възможностите на предприемача за 

коопериране и т.н. 

Форма на едноличен търговец 

Като    едноличен    търговец    може    да    се    регистрира   всяко 

дееспособно   физическо   лица   с   местожителство   в   страната. 

Статут   на   едноличен   търговец   може   да  бъде получен само при 

съответното надлежно регистриране при съда по седалището на 

едноличния търговец. 

 

Не може да бъде едноличен търговец лице, което е: 

• в производство за обявяване на несъстоятелност; В случая става 

дума за образувано по надлежния съдебен ред производство за 

обявяване в несъстоятелност на изпаднало в неплатежоспособност 

физическо лице. 

• не възстановен в правата си несъстоятелен; Хипотезата е 

реализирано производство, и обявена несъстоятелност, при което 

кредиторите не могат да бъде удовлетворени от наличното имущество 

на несъстоятелния длъжник. 

• осъдено за банкрут. 

 

Условията, на които трябва да отговаря физическото лице за 

придобиване статута на едноличен търговец, могат да бъдат 

определени по следния начин: 
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• Дееспособност. Има пълно покритие на изискванията с тези на 

гражданската дееспособност. 

• Постоянно местожителство в България. Меродавен е не 

политическия критерий “гражданство”, а фактическият – 

“местоживеене”.    И    в     този     смисъл    е     възможно,   на 

нормативното условие да отговаря един чуждестранен граждани, 

постоянно живеещ в страната, а да не отговаря българският граждани, 

който има постоянно местоживеене извън страната. 

• Вписване в търговският регистър. Докато първите две изисквания 

имат фактически характер, разглежданото е предимно от юридическо 

естество. 

Изискването за посочване на предмет на дейност не действува 

ограничително, като търговецът може да извършва дейности и извън 

декларирания предмет, стига тези дейности да не са изрично 

забранени, или да не се нуждаят от специално лицензиране. 

Съществува законова възможност едно физическо лице да регистрира 

само една фирма като едноличен търговец, вписана в един от 

водените в страната търговски регистри. В случая, понятието “фирма” 

се употребява в преносен смисъл, като синоним на понятието 

“търговско предприятие”. 

 

Имуществената отговорност на едноличния търговец е лична и 

неограничена. Това означава, че в отношенията към кредиторите той 

отговаря не само с имуществото на своето търговско предприятие, а и 

с личното си имущество, и то неограничено. Разбира се трябва да се 

отчита и обстоятелството, че половината от придобитото по време на 

брака имущество, по презумпция принадлежи на другия съпруг, и 

следва да бъде изключено от имуществата маса с която едноличният 

търговец отговаря пред своите кредитори. 
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Кооперативна форма 

Това е организация, която се базира на следните 

три концепционни начала: 

• тя е колективен собствен бизнес, който се ползва от членовете му; 

• кооперативният бизнес се контролира от собствениците му; 

• резултатите от кооперативния бизнес се разпределят между 

собствениците му. 

 В кооперативната теория на тези ключови 

характеристики се базира и т.нар. 

„пропорционално“ разбиране за 

кооперацията.  

Определящите характеристики на 

кооперацията са: 

• възможност за доброволно и 

свободно сдружаване и оттегляне от 

предприятието; 

• демократична структура, при която всеки член има един глас (или 

ограничен брой гласове), мажоритарно вземане на решенията и 

избрано ръководство, което се отчита пред членовете си; 

• равноправно, честно и справедливо разпределение на 

икономическите резултати. 

 

Специфичното функциониране и управление на съвременната 

кооперация се изяснява освен с типичните си характеристики на 

кооперация и с нейните особености, като организационна форма. 

За  разлика  от  „традиционната“  фирма,  която  по   определение 

„цели максимизация на печалбата“, кооперацията има не само 

стопански, но и социални функции. Кооперациите често играят ролята 

едновременно на работодател, арендатор и дори средище за 
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натурален обмен. В тази общност едни и същи лица (съкооператорите) 

са не само собственици, но и наемодатели, и наемни работници. 

Понякога съкооператорите поемат ролята и на кредитори и/или дори 

клиенти на собствената си „фирма“. Кооперативните  устави  обаче   

не  във  всички  случаи гарантират стабилност   на  организационното   

формирование,   тъй  като  не включват ограничителни норми по 

отношение на членството като минимален срок на членство, 

процедури по напускане и др. 

 

Дружество с ограничена отговорност 

  

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е “кабинетно 

изобретение” на германската правна доктрина. Въведено е в правния 

живот със специален закон от 1892 г. То представлява комбинация 

между личния и капиталов тип търговски дружества, с преобладаване 

на капиталовия момент, и е особено подходяща форма за 

извършването на стопанска дейност. ООД е форма за повишаване на 

рентабилността и конкуренцията на произвежданите стоки и услуги, 

както и за задълбочаване връзките на националната със световната 

икономика. 

По   своята  правна  същност,   ООД  е  корпоративно  юридическо 

лице, създадено с търговска цел, в което съдружниците участвуват   с   

дялови   вноски,   съставляващи   дялов   капитал, в съответствие с 

които, и до размера на които, се разпростира тяхната имуществена 

отговорност. 

  

Основните белези на ООД, могат да се открият в следните 

направления: 
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• ООД е самостоятелен вид търговец, във формата на юридическо 

лице. В това си качество, дружеството отговаря на всички 

предявявани от правото нормативни изисквания, вкл. по отношение 

самостоятелната имуществена отговорност. 

  

• съдружниците формират капитала на дружеството и отговарят до 

размера на дяловото си участие в него. За разлика от командитното 

дружество, където само част от съдружниците са ограничено 

отговорни, тук всички съдружници имат еднакъв статут.  

• приемането и изключването на съдружници става само с 

единодушно решение на Общото събрание. Някои други важни 

въпроси също се решават с единодушие на всички съдружници, което 

характеризира дружеството като труднодостъпно. 

• дружеството    с    ограничена    отговорност    е единственото 

търговско дружество, което може да се учреди по общия ред от едно 

лица; 

 

Особено значение за ООД имат въпросите за същността и начина на 

формиране на две величини от имуществен характер – капиталът и 

имуществото на дружеството. 

  

Капиталът представлява номинална стойностна величина, формирана 

от общата сума на всички дялови вноски. Той има постоянна 

стойностно характеристика и променянето му става по специален ред. 

Минималният нормативно установен размер 5 000 лв., а максимални 

граници няма установени, като стойността му се определя винаги в 

лева. За дружествата, които по силата на предшестващия нормативен 

режим, се учредени с капитал, по- малък  от  изискуемия  минимум,  

е  даден  едногодишен  срок за изпълнение  на  императивните   
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изисквания  за  т.н.  “капиталова адекватност”. Понятията “капитал”, 

“основен капитал”, и “уставен капитал” имат значението на 

синоними. 

 

Имуществото   на   дружеството   представлява   разликата между 

активите   и   пасивите   към  определен   момент.  В  този смисъл, 

макар по правило имуществото да е положителна величина, в 

определен момент (когато пасивите превишават активите), то ще има 

отрицателна стойност. 

  

Обикновено имуществото превишава капитала по размер и макар да не 

съществуват задължителни пропорции, при чувствително “отваряне на 

ножицата”, е препоръчително капиталът да бъде увеличен. 

Увеличението на капитала става по три начина: 

• чрез увеличаване номиналната стойност на дяловете; 

• чрез увеличаване броя на дяловете; 

• чрез едновременно увеличаване номиналната стойност и броя на 

дяловете. 

 

Намаляването на капитала е огледално на неговото увеличаване. 

• чрез намаляване номиналната стойност на дяловете; 

• чрез намаляване броя на дяловете; 

• чрез едновременно намаляване номиналната стойност и броя на 

дяловете. 

 

При намаляването на капитала, обаче съществуват редица 

затруднения от правно естество. Те са свързани с намалените 

гаранции за кредиторите, и се изразяват в спазването на редица 
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изисквания от формален характер. При намаляването, трябва да се 

отчитат изисквания за нормативно установения минимум. 

Имуществените права на съдружниците са свързани с притежаваните 

от тях дялова вноска и дружествен дял. 

Дяловата вноска представлява стойностна величина, показваща 

квотата  на  участие  на  съдружника  в  общата  сума  на капитала. 

Дяловото участие се свързва обикновено с правата и задълженията на  

съдружника  по  разпределяне  на  печалбите и поемане на загубите и 

инкорпорираното в него право на ликвидационна квота. 

 

Дружественият дял представлява правото на съдружника на част от 

дружественото имущество, пропорционално на дяловото му участие в 

капитала. 

На основа на притежаваните от тях дялово участие и дружествен дял,  

съдружниците  участват в  разпределянето  на  дивидент  и 

ликвидационна квота, както и получават съответна част от 

дружественото    имущество    при    напускане/освобождаване от 

дружеството.   Ако   в   дружествения договор  няма предвидено нищо 

специално, разпределянето на печалби, загуби и имущество, става 

пропорционално на цялото участие в капитала. 

 

Еднолично дружество с ограничена отговорност 

Дружество  с  ограничена  отговорност  може  да  се  образува  от 

едно  лице  -  едноличен  собственик  на  капитала.  Учредител  на 

ЕООД може да бъде както физическо лице, така и юридическо лице. 

Тази разновидност на ООД дава възможност  на предприемчивият 

собственик на капитал (предимно среден) да се разпорежда с него по 

свое усмотрение, като за разлика от ЕТ, ограничава отговорността си 

само до размера на внесения капитал. 
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Първоначалният основен капитал на ЕООД не може да бъде по- малък 

от 5 000 лева. 

Една от основните разлики между ЕООД и ЕТ е, че за поетите 

задължения пред кредиторите, ЕООД са отговорни само до размера на 

внесения капитал, докато ЕТ отговарят неограничено с цялото си 

имущество. Едно лице може да регистрира неограничен брой ЕООД. 

Останалите  капиталови дружества – например акционерно 

дружество не са подходящи за извършване на предприемаческа 

дейност поради изискванията за големи суми капитал, определени от 

закона. 

 
 

2. Избор на юридическа форма 

Всяка правна форма има своите предимства и недостатъци и при всеки 

отделен случай трябва да се прецени коя от тях отговаря най-добре на 

конкретната ситуация и на собствените цели. 

На практика, изборът на правна форма зависи от следните фактори:  

• наличие на капитал. При липса на капитал под изискуемия от 5000 

лв за страната е по – добре регистрирането на едноличен търговец; 

• наличието на риск – при осъществяване на рискова дейност е по –

добре регистрацията на дружество с  ограничена отговорност; 

• наличие на съдружници или мотиви за бъдещо 

привличане на такива е по –добре избора на капиталово или 

персонално дружество; 

• кооперативната форма е най – подходяща при осъществяване на 

арендна дейност или бизнес в аграрния сектор. 

 

В сравнение с останалите видове търговци, единствено едноличния 

търговец (ЕТ), не притежава качеството на юридическа  личност.  Не  
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съществува,  обаче  знак  на   равенство между   понятията  “физическо   

лице”   и  “едноличен  търговец”. 

Докато “физическо лице” е неотменяемото качество на човешката 

личност да бъде комплексен правен субект, при това, независещо от 

самата личност, то “едноличен търговец” е една юридическа хипотеза, 

поставена в зависимост от желанието на физическото лице да придобие 

статут на субект на търговското право. Първото е иманентно    

принадлежащо    качество   на личността,  а  второто  е  целенасочена  и  

специализирана правна еманация   на   тази   личност.   На   практика,   

чрез  придобиване качеството “едноличен търговец”, физическото лице 

като правен субект разширява рамките на притежаваната от него 

правоспособност, като се възползува от съществуващата нормативна 

възможност. 

 

3. Изисквания за минимален размер на капитала  

 

За да възникне едно търговско дружество (ТД), всеки от бъдещите 

съдружници трябва да даде по нещо, което  да послужи за основа на 

тяхната бъдеща бизнес дейност. Тоест при учредяването (регистрация) 

на фирма(търговско учредителите извършват вноски – парични или 

дружество) непарични, например недвижим имот (при капиталовите ТД 

тяхната стойност задължително подлежи на независима оценка). 

Капиталът  е  стойност,  равна  на  стойността  на  направените   от 

учредителите   вноски   и  се   измерва   в  български  лева.   Той  е 

разделен на дялове/акции, като всеки акционер притежава съответен 

брой акции/ съответен дял съобразно съотношението на направените 

вноски. 
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 Дружество с ограничена отговорност 

Определеният в закона минимален размер на капитала при ООД е 2 лв. и 

за да се впише ТД трябва да е внесен изцяло. Дяловете, които формират 

капитала, могат да бъдат различни по големина, като минималният 

размер е 1 лв. Например съдружници сме аз, Иванов и Петров в ООД с 

капитал 100 лв., който е разделен на 10 дяла по 10 лв. Решили сме, че аз 

имам 50 %, Иванов – 30 %, а Георгиев – 20 %. Това означава, че аз имам 50 

лв. от капитала, т.е. имам 5 дяла по 10 лв.. Иванов има 30 лв. – 3 дяла, а 

Георгиев – само 2 дяла. 

Ако ООД иска да се регистрира с капитал над установения минимум, 

тогава най-малко 70% от него трябва да бъдат внесени по набирателната 

сметка на дружеството. Не е необходимо това да са 70% от всеки дял. 

Например аз мога да съм внесъл 100% от стойността на моя дял, Иванов 

85%, а съдружника Петров само 15%, тук законът не поставя изискване. 

Законът изисква размерът на капитала изрично да бъде посочен  в 

учредителния договор (ООД). За да бъде вписано дружеството в 

търговския регистър, трябва да бъде внесена предписаната от закона 

част от капитала. 

 

 Еднолично дружество с ограничена отговорност 

Законът разрешава съществуването и на еднолично ООД, при което едно 

лице е едноличен собственик на капитала. В тази хипотеза, капиталът на 

ООД може да се състои и само от един дял. Такова ТД може да се учреди 

първоначално от едно лице или да бъде резултат от изкупуването на 

дяловете/акциите на останалите. 

Капиталът има две основни функции: 

• той е основа за стартиране и извършване на дейността (без пари 

няма бизнес); 
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• гаранционна функция – ограничената отговорност на 

съдружниците/ акционерите, както и рисковете на пазара изискват 

кредиторите на ТД да имат гаранция, че имат от какво   да   съберат   

вземанията   си.   Именно   поради   тази причина   законът   изисква   

съдружниците/акционерите   да поддържат   активи,    равни   по    

стойност    на   капитала.  А намаляването на чистата стойност на 

имуществото (това е положителната разлика между активите и пасивите)  

под този размер в продължение на една година е основание за 

прекратяване  на  дружеството  по  искане  на  прокурора  и преминаване 

към ликвидация, съответно производство по несъстоятелност,   когато   

се   установи,   че   дружеството  не разполага с достатъчно налично 

имущество, за да покрие изискуемите си задължения към един или 

повече кредитори. 

 

4. Закупуване на действаща фирма 

 Може да закупите действаща фирка чрез придобиване на чуждо 

предприятие, на готов бизнес. Преди да се решите на тази крачка е 

необходимо да проучите икономическата конюктура в сектора, където 

работи фирмата, за да си изясните причините за продажбата на 

дружеството, тенденциите на пазара в съответната ниша, конкурентната 

среда и други. 

 

5. Франчайзинг 

Франчайзингът е пласментна основа, организирана на основата на 

вертикално коопериране между предприятията – самостоятелни 

юридически лица, чрез сключване между тях на дългосрочни гражданско 

– правни договори. Системата участва на пазара като единно цяло и се 

характеризира с програма за разделяне на дейностите между включените 

в нея стопански единици при единно ръководство и контрол от страна на 



 
 
 

 
 
 

41 
 

предприятието франчайзодател. То предоставя франчайзингов пакет, 

включващ концепция за снабдяване, организация и пласмент, права на 

интелектуална собственост и мероприятия за квалификация на 

персонала. Франчайзополучателите от 

своя страна се задължават да 

подкрепят постоянно и активно 

франчайзодателя и да усъвършенстват 

предоставената им от него концепция. 

Те действат от свое име и за своя 

сметка, предоставят труд, капитал и 

информация и придобиват право да ползват франчайзинговия пакет 

срещу заплащане на възнаграждение на франчайзодателя. 

Макар и описателно, това определение включва четири основни 

елемента на франчайзинга, които могат да се представят по следния 

начин: 

 Фрайчайзингът е система за организиране на пласмент на стоки 

и/или услуги. 

 Франчайзодателят предоставя на франчайзополучателите правото 

на ползване срещу определено възнаграждение, наричано 

франчайзингов пакет. 

 Франчайзополучателите са самостоятелни юридически лица и 

автономни организационно – стопански единици. 

 Франчайзодателят контролира функционирането на 

франчайзинговата система. 

 

Стартирането на собствен бизнес чрез франчайз е доказано най-ниско 

рисковият начин. 
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Когато нямате конкретна бизнес идея или солиден капитал, но искате да 

започнете успешен бизнес, може да потърсите възможност за включване 

във франчайзингова верига. При франчайзингът рискът е минимален, а 

успехът е гарантиран, защото ще получите: 

- Разработена марка, бизнес модел, установени правила за работа и 

ефективност, помощ  в маркетинга и обучението; 

- Бърз старт, прилагане на общата търговска и меркетингова 

политика; 

- Осигурени пазари и клиенти, общ рекламни и PR кампании. 

 

6. Регистрация на ЮЛНЦ 

Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Те 

се регистрират в Агенция по вписванията по тяхното местоседалище. 

Според определените цели и извършваната дейност Юридическите 

лица с нестопанска цел се разделят на: 

 ЮЛНЦ за осъществянане на общественополезна дейност; 

 ЮЛНЦ за осъществяване на дейност в частна полза 

Процедура по регистрация на ЮЛНЦ 

За да започнеш процедура по вписване е необходимо за днаеш следната 

информация: 

- Наименование, седалище и адрес на управление; 

- Указания за предмета на дейността; 

- Данни на учредителите по лична карта; 

- Цели и средства за постигане на целите на ЮЛНЦ; 

- Размер на дарението за учредяване на фондация; 

Изготвяне на устав или учредителен акт 

За фондациите се изготвя учредителен акт, а за сдруженията устав. Този 

документ трябда да урежда отношенията по повод лицето и 

съдържанието му. Трябва да е съобразено с предписанията на закона. 
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„Целеустременият човек 
намира средства, а когато 
не може да ги намери, ги 

създава.“ 
Уилям Чанинг 

американски философ 

Регистрация 

След изготвяне на устава е необходимо да се входират документите в 

Агенция по вписванията. 

 

7. Финансиране на бизнеса 

„Силата на думите е в цифрите. Трябва добре да запомниш този израз. И 

най-добрите бизнеси са фалирали поради лошо управление на парите. 

Особено трудно е в началото. Стартовият капитал дава възможност за 

успешен старт и развитие. 

 

Може ли да осигуриш стартов капитал? 

Той включва еднократни разходи, необходими за регистрация на 

дружеството, осигуряване на помещения за абота, строително-ремонтни 

работи и оборудването им, за набавяне на суровини за производство или 

за първоначално зареждае при търговска дейност, лицензионни идруги 

административни такси и т.н. 

Задължително е да предвидиш налични средства за първите 6 месеца от 

дейността, когато приходите не са сигурни. 

В допълнение, не забравяйте и т.н. „непредвидени разходи“, които са 

обикновено между 5-7 % от стойността на учредителния бюджет. 

 

Първоначалните източници на 

финансиране обикновено са: 

 Твоите лични семейни 

спестявания, включително 

имуществото, което ще се включи в 

бизнеса; 

 Банков кредит, който се отпуска от банката срещу бизнес план и 

гаранция (обезпечение); 
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 Кредит по програма за подпомагане на бакия бизнес, в т.ч. 

оперативни и други програми на Европейския съюз, национални 

програми; 

 Лизинг – форма на наемане на материални активи чрез разсрочено 

във времето изплащане чрез лизингови вноски. 

 

За ваше улеснение може да използвате тази примерна таблица за  

краткосрочно планиране на разходите и за дългосрочно планиране на 

паричния поток. 

Учредителен бюджет   

Вид разход Песимистичен 

вариант 

Оптимистичен 

вариант 

Закупуване (наем) на място или парцел   

Закупуване (наем) на сгради   

Закупуване (наем) на машини и оборудване 

- Брой машини 

- Резервни части и материали 

- Ручни инструменти 

- Други  

  

Регистрация на фирмата   

Закупуване на офис мебели и обзавеждане   

Такси за инсталиране, монтаж, ремонт 

(например строителни работи, 

електроинсталация, ВиК и др.) 

  

Офис разходи (телефон, интернет, 

отопление, осветление, почистване и др.) 
  

Наемане на персонал 

- Аванси 

- Обучения  

  

Застраховки (на имущество, земя, ивотни, 

персонал) 
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Непредвидими разходи (резерв)   

ВСИЧКО   

 

Банков кредит 

Представлява заем, който се отпуска от банката на предприемач, за 

извършване на дейност. Кредитоискателят трябва да предости на 

банката гаранция за това, че ще изплати заема си. Тази гаранция най-

често представлява залог на някаква собственост – имот, земя, 

съоръжения, стоки и др. 

Освен това кредитополучателят трябва да изплати заема си към 

банката с лихва и  в определени срокове. 

Най-подходящ за вас кредит е този, 

който изцяло отговаря на вашите 

потребности (като размер, процент на 

финансиране и структура на 

кредитната сделка) и за който бихте 

платили най-ниска цена. 

В резултат на конкуренцията между банките се предлагат множество 

кредитни продукти: с плаваща лихва, с фиксирана лихва, както и 

комбинация от фиксирана лихва за първите години и плаваща за 

остатъчния срок на кредита; с разнообразни схеми на погасяване – с 

равни вноски, с намаляващи вноски, индивидуални схеми на 

погасяване, възможност за ползване на гратисен период. 

Различните банки ще ви финансират във различна степен спрямо 

определено обезпечение и лихва. Обезпечение на кредита може да 

бъде законна или договорена ипотека върху приемливи за банките 

недвижими имоти, които да бъдат задъжително застраховани. 

Допускат се и допълнителни възможности за обезпечаване на кредита 

– залог на депозит, ДЦК. 
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Финансиране чрез получаване на грант 

„Грантовата помощ“ представлява сума пари, която се отпуска на твоя 

бизнес от централните и местни изпълнителни органи от ЕС или други 

донорски организации. 

По правило, всички проекти, подавани от фирми, изискват 

съфинансиране от страна на кандидата. 

Процесът по кандидатстване отнема значително време и усилия. 

Въпреки това конкуренцията при кандидатстване е голяма. Размерът 

на наличните средства винаги е ограничен, а броят на кандидатите е 

значителен. 

За да получи финансиране, кандидатстващият проект трябва да бъде 

добре планиран, добре написан и да бъде представен пред един или 

повече подходящи финансиращи организации. Като цяло, той трябва 

да бъде по-добър от тези, с които се конкурира. 

 

Какви са основните елементи на проектите за безвъзмездна 

помощ? 

• Предварително определени допустими дейности съгласно 

схемата за безвъзмездна финансова помощ; 

• Строго дефиниран бюджет – с минимална и максимална 

допустима сума , конкретно процентно съотношение на 

разходите; 

• Времеви график с точно разпределение на дейностите по 

месеци 

 

Как може да получите повече информация? 

Трябва да сте готови да инвестирате доста време и усилия за да 

подготвите своите документи за кандидатстване. Ако кандидатствате за 

първи път, е по-добре да използвате помощта и услугите на консултанти. 
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Финансиране от бизнес ангел 

Всеки един стартиращ предприемач би желал да открие своя инвеститор 

(бизнес ангел), който да повярва в неговия бизнес. 

Най-сигурният и лесен начин да се свържеш с рискови инвеститори е 

чрез организация, която обединява предприемачи, желаещи да 

инвестират. Едно от най-известните обединения в България е 

Българската Асоциация на Бизнес Ангелите (БАБА). 

 

Бизнес ангелите осигуряват малко финансиране (основно в диапазон 5 – 

250 хил. евро) в ранния етап, в който много фондове за рискови 

инвестиции не инвестират. 

Няма ограничения в секторите, в които инвестират. Често инвестират в 

региона, в който се намират, но има тенденция за международни 

инвестиции с други бизнес ангели в конкретни региони.   

 

Какви са основните критерии за 

инвестиции в стартиращи компании? 

 Екип на компанията – неговия опит, 

лидерски умения и доверието; 

 Идей и възможност за реализация; 

 Пазарен потенциал; 

 Обективна оценка на бизнеса, като 

стойност; 

 Доверие и разбиране за ситуацията 

на бизнеса във всеки момент от жизнения цикъл; 

 Обективна представа на рисковете от предприемачите 
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Кои са БАБА? 

• Българската Асоциация на Бизнес Ангелите е неправителствена 

национална организация, която се стреми да подкрепя и развива 

българската предприемаческа екосистема, чрез мощна подкрепа 

на Бизсен Ангелите; 

• БАБА се ангажира да представлява и обединява всички страни, 

свързани с инвестиционния процес, в който участват бизнес 

ангелите, с цел осигуряване на достъпна и структурирана 

предприемаческа среда в България; 

• БАБА подпомага инициативи, насочени към създаване на 

собствен бизнес, осигурявайки финансова подкрепа от Бизнес 

ангели, институции и компании; 

• Асоциацията се стреми да развива предприемаческата култура, 

популяризира и информира обществеността за възможностите, 

предостявани от бизнес ангелската инвестиционна система 

 
Приемане на заявки 

Извършва се първоначално одобрение, както на заявките за членство 

от страна на потенциалните бизнес ангели, така и от дадените 

инвестиционни предложения от страна на предприемачите. Процесът е 

еднократен за всеки ангел и за всеки проект и отнема до 48 часа. 

 

Представяне 

Представянето на проекта стартира в момента на получаване на 

подписан договор от страна на предприемача, с което се дава правото на 

мрежата да рекламира проекта пред своите членове. 
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„Целеустременият човек 
намира средства, а когато не 

може да ги намери, ги 
създава.“ 

Уилям Чанинг 
американски философ 

Договаряне 

В този процес стремежът на страните е да постигнат принципно 

съгласие за параметрите на сделката – размер на инвестицията, фази, 

дял от компанията, форма на участие и др. когато такава уговорка бъде 

постигната, се подписва тристранно Споразумение за инвестиционно 

намерение, което описва общите параметри на постигнатото съгласие. 

 

Финализиране 

Осъществява се проверка или одит на проекта с цел потвърждаване 

на фактите, станали известни в процеса на представяне и договаряне на 

условията. 

 

Бизнес в къщи 

Да започнес собствен бизнес у 

дома е доста рисково начинание. 

От една страна е трудно да 

разграничиш времето, в което ще 

работиш от личното си време. От 

друга страна, няма да можеш да избягаш от своите клиенти. 

Въпреки това, бизнесът у дома има и редица предимства: 

 По-ниски разходи за започване на дейността; 

 По-гъвкав начин на живот и работа; 

 Икономия на време и средства за пътуване от и до работното 

място. 

За да развиваш домашен бизнес е необходимо да избереш дейност, която 

е подходяща за извършване при домашни условия: 

 Семейно хотелиерство и/или ресторантьорство; 

 Турагентска дейност; 
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 Хранителни продукти – пицарии, сладкарници, производство на 

хлебни изделия; 

 Лични услуги: почистване на домове, гледане на деца, частни 

възпитателни и образователни услуги; доставка на продукти; 

пощенски и транспортни услуги; 

 Занаяти – бродерия, керамика, бижутерство, тапицерство; 

 Поправки – битова техника, мебели, компютърна техника, радио и 

телевизия, автомобилни ремонти 

 Обучения – езици, музика, танци, математика, „направи си сам“ и 

др. 

 Организиране на конгреси, семинари, екскурзии, тържества и др. 

Не забравяйте да проучите евентуалните законови ограничения за 

извършване на бизнес дейности в домашни условия, като например 

съгласие на съкооператорите ви. 

 

Съхранение и управление на парите 

Изборът на обслужваща банка е от много важно значение, тъй като тя ще 

бъде един от постоянните ви партньори. В нея вие ще имате банкови 

сметки на името на фирмата и ще получавате различни банкови 

услуги,необходими за функционирането на дейтоста ви – разплащания с 

клиенти и доставчици, банкови преводи, кредити, гаранции и др. 

Когато избирате обслужваща банка трябва да проучите предлаганите от 

нея услуги, лихвени проценти, размер на таксите и комисионните за 

извършване на банкови услуги. 

Заложете на популярна банка със средно ниво на лихвените проценти и 

приемливи такси и комисионни. Вашите взаимоотношения започват с 

откриване на банкова сметка. Това става с попълване на документи в 

банката и представяне на такива, които удостоверяващ подписите на 

лицата, които ще имат паво да се разпореждат със сметката. 
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За откриване на банкова сметка е необходимо да се внесе минимална 

сума, без която тази сметка не може да съществува. 

Управлението на банковите сметки се извършва от собственик/управител 

на фирмата или негов пълномощник. 

 

 
V. ПЛАНИРАНЕ НА БИЗНЕСА 

 
1. Кратко описание на идеята за бизнес 
 
Решил си да ставаш предприемач. Първото 

нещо, което трябва да решиш е какъв точно 

бизнес да създадеш. Все отнякъде трябва да 

започнеш. Идеите са най-устойчивото нещо във 

Вселената. Винаги е имало, има и ще има хора, които искат да подобрят 

живота на останалите. Всеки знае какво е направил Томас Едисон, 

Алберт Айнщайн, Стив Джобс, Джеф Безос, Бил Гейтс и много други 

хора, които са имали добри идеи и са ги реализирали. Сигурно си 

мислиш, че всички успешни и богати хора са имали мега уникални идеи 

и по тази причина са развили бизнеса си до такива мащаби. Ще те 

зарадвам – не повече от 5% от бизнесите по света (а в България още по-

малко) са базирани на изцяло нови идеи. Не е нужно идеята да е нова, но 

твоя бизнес трябва да има някаква уникална черта или характеристика. В 

България сме свикнали, че ако има 9 сергии, които продават краставици, 

ние да отворим 10-та (която продава същите тези краставици на същите 

цени), защото щом има толкова много, значи дейността е печеливша. В 

тази съвсем реална ситуация, развитието на историята е ясно: след по-

малко от година, най-новите обекти затварят и накрая остават само един 

или два, които са най-старите или започват да предлагат нещо различно. 

 



 
 
 

 
 
 

52 
 

Нещо подобно се случва в момента. Някой прочита, че онлайн търговията 

се развива, докарват се добри пари и има бъдеще, и отваря поредния 

електронен магазин, точно същия, както и останалите десетки хиляди. 

Използва същата платформа, със същите цветове, същите менюта, 

същите снимки, същите описания на продуктите, същия куриер, същите 

цени и се чуди защо нещата не вървят. 

Ако не си предприемач-камикадзе, ще трябва да предложиш нещо 

уникално на пазара. Но какво? На първо място, потърси някоя черта от 

твоя характер или умение, с което се гордееш или приятелите ти те 

свързват. Бизнесът е естествено продължение на личността на 

собственика. Няма как да е успешен, ако не сме в хармония с него. 

 

Как някой ще направи магазин за екстремни спортове, ако никога не ги е 

практикувал и е страхлив по природа? Или месояден човек да направи 

вегански ресторант? Ще е трудно, нали? Да, може да си наемеш хора на 

някакъв етап, които разбират от спецификата на бизнеса, но в началото 

ти ще трябва да намираш клиенти и те ще усетят, че не сте от една 

порода. 

 

Освен личните ни характеристики, има и много други неща, с които да 

сме уникални. Те може да са свързани с маркетинга на дейността ни, с 

обслужването, с времето за доставка, с уникалното съчетание на няколко 

различни познати продукта. В България е сравнително лесно да 

изпъкнеш сред останалите бизнеси от твоя бранш. 

Идеите са навсякъде около нас и от всяко нещо може да направим пари. 

Щом има предприемачи, които продават въздух от Родопите и го 

продават успешно и такива, които продават нови български монети от 1 

лев за 7 евро, значи всичко е възможно. За онези, които са посещавали 

чужди страни, могат да се възползват от онова, което са видели там. В 
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по-развитите страни има такива неща, които не сме виждали у нас. 

Разбира се, повече от тези бизнес идеи умират още в зародиш, защото 

пазарът в България все още не е узрял за тях, но има и доста, които са 

напълно приложими. 

 

Друго упражнение, което може да направите е разхождайки се по 

улиците да се запитате „Как мога да изкарам пари от това?“. Мит е, че у 

нас няма работа. Може да няма конкретни работни места и длъжности, 

но работа има в изобилие и някой може да я свърши, като получи добри 

пари за това. Сигурно сте срещали човек, който се чуди къде може да 

завърже кучето си, когато влиза в магазин. Не сте ли се запитвали „Ако 

направя някакво приспособление, ще го продавам на търговските 

обекти“.  

Опитай – когато си вървиш по улицата си задавай въпроса „Как мога да 

спечеля от това?“. 

Идеята за започване на бизнес е важна, но не е основна. Измисли поне 3-

4 бизнес идеи, дори да са в една област. За да е успешен един бизнес 

много по-важна е реализацията на първоначалната идея. Всеки може да 

си каже, че вегански ресторант е добър бизнес, но без да знаеш точно 

как да го направиш, нищо няма да се получи. Над 90% от бизнесите се 

провалят не заради идеята, а поради лошо изпълнение. Така че намери 

бързо една добра идея и започвай да мислиш как тя да се превърне в 

устойчив и печеливш бизнес. 

 

Затова изберете с какво искате и можете да се занимавате:   

 

Производство 

Т.е от суровини и материали да произведеш материални продукти, като в 

процеса използваш работници, машини, инструменти и енергия. Това е 
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най-рисковата сфера на бизнес, която изисква и най-гоямата 

първоначална инвестиция. 

 

Услуги 

Твоята дейност няма да има материална форма, а ще е свързана със 

задоволяване на определени нужди на хората или фирмите. Обикновено 

услугите не са свързани с гобеви инвестиции в началото. Най-важният ти 

ресурс са хората и техният потенциал. 

Основният проблем, който можеш да срещнеш е дългия период от време, 

в който ще трябва да работиш за името си с надеждата, че все някога то 

ще започне да работи за теб. 

 

Търговия 

Процес на покупко-продажба на стоки по формулата: „Купи по-евтино – 

продай по-скъпо и реализирай печалба“. Търговията се осъществява в 

две основни форми – на едро и на дребно. 

 
2. Продукти/услуги, пазари и конкуренция 

Продуктът или услугата е предложение на фирмата, което задоволява 

дадена потребност. В зависимост от тяхната трайност продуктите се 

разделят на: 

• Стоки за краткотрайни употреба; 

• Стоки за дълготрайна употреба 

Много е трудно да съзадеш изцяло нов продукт и трябва да знаеш, че той 

не е плод на магическо съвпадение или неповторимо вдъхновение, а 

продължителен процес, който включва няколко логични взаимосвързани 

етапа: 

 Генериране на идеи; 

 Подбор на идеи; 
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 Разработване и тестване на замисъла; 

 Разработване на маркетингова стратегия; 

 Бизнес анализ; 

 Разработване на продукта като прототип 

 

Новите продукти могат да се разделят на няколко вида: 

 Продукт, нов за света, който е новосъздаден и въведен в нов пазар; 

 Нови продуктови линии – продукти, които за пръв път позволяват а 

фирмата да влезе на установения пазар; 

 Допълнения към съществуващи продуктови линии; 

 Подобрения или преоценка на съществуващи продукти; 

 Съществуващи продукти, които се насочват към нови пазарни 

сегменти. 

 
3. Номенклатура 
 
Вашият продукт/услуга е в сърцето на вашия бизнес. За да добиеш яса 
представа какво точно ще предлагате на пазара, можеш да използваш 
приложената по-долу таблица, в която да опишете всички свои продукти: 
 
     
№ Продукт/услуга наименование характеристика Дял в % от 

оборота 
     
     
     
     
     
                                                                                                    Общо: 100% 
 
Описанието и оценката на продуктите се прави главно от гледна точка на 

твоите клиенти – тяхната полза, изгода и предимство. 

Тази таблица може да бъде наречена „номенклатура“ или „асортимент“ 

на продуктите и услугите по видо и модификации, състав, форма, 

естетически вид и други. 
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Не забравяйте да опишете подробно: предназначението и областта на 

използване на продукта (услугата); неговите функционални 

характеристики; основни особености и експлоатационни свойства; 

пазарните му предимства. 

Съгласно ваша преценка, можете да приложите снимка, скица или 

рисунка. 

          
4. Конкурентоспособност на продукта/услугата 
 

Понятието конкурентоспособност е тясно свързано с конкуренцията и 

пазара. То е основно понятие при пазарната икономика и е израз на по-

ефективно и по-ефикасно функциониране на даден бизнес по отношение 

на другите субекти на бизнеса. Конкурентоспособността е един от най-

важните вътрешни фактори за функциониране на фирмата и се 

реализира чрез комуникиране с другите субекти на външната среда. В 

широк смисъл това означава възможност за победа в някакво 

съперничество. 

Един от най-важните показатели за ефективност на икономиката е 

конкурентноспособността на изделията, която влияе непосредствено 

върху завоюването на световни пазари. Конкурентността на едно изделие 

се определя като отношение на потребителните свойства на изделието 

към неговата цена. Колкото по-високи са потребителните свойства на 

изделието и колкото по-ниска е неговате цена, толкова по-голяма ще е 

възможността за пласиране на стоката на даден пазар в даден период от 

време, т.е толкова по-висока ще е неговата конкурентноспособност. 

 

Съществуването на множество елементи в международните 

икономически отношения създава условия за предприятията все повече 

да изпитват необходимост от прилагането на комплексен подход към 

изследването и въздействието върху проблемите, свързани с 
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конкуренцията. При изследването на конкурентноспособността на всяко 

едно предприятие би трябвало да се отчете, че: 

 

 Сърцевината на конкурентноспособността на всяко предприятие е 

продуктът (стока, услуга, идея, система, процес) или групата 

продукти, които се предлагат на пазара; 

 

 Равнището на конкурентноспособността се определя в зависимост 

от позициите на предприятието в цикъла наука производство 

потребление относно предлагания от него продукт; 

 

 Конкурентните възможности на предприятието са в пряка 

зависимост от съдържанието на неговата пазарно-производствена 

стратегия и тактика. 

 

Следователно конкурентноспособността може да се разглежда като 

динамично отношение на потребителната стойност към стойността на 

продукта, чиято величина е в пряка обусловеност от съдържанието на 

цикъла наука производство потребление в определени пространствени и 

времеви граници. 

 

Има няколко групи параметри, които характеризират 

конкурентноспособността: 

 равнище и структура на цената; 

 технико-икономически параметри на продуктите; 

 качествени параметри на продуктите; 

 продуктова гама. 
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Всяка фирма сама за себе си трябва да изясни основните фактори за 

конкурентноспособността на нейното производство, зависещи от 

спецификата на отрасъла и характера на извършената дейност. Най-

важното за едно предприятие са неговите клиенти, а привличане и 

задържане на клиенти може да стане само ако то има 

конкурентноспособни продукти на пазара. 

 

5. Пазар на продукта/услугата 

Пазар на Продавача/Пазар на Купувача 

Основно всеки пазар се характеризира с едно от двете определения: 

 Когато имаме малко предлагане на даден продукт и голямо 

търсене тогава цената има по-малко значение и потребителите са 

склонни да платят за даден продукт повече. Това наричаме пазар 

на продавача. 

 Обратно: когато имаме много продукти на пазара с едно и също 

приложение и по-малко търсене от предлагането, тогава 

клиентите са склонни да са по-взискателни към избора си както 

към качеството на продуктите, така и към цената и други 

компоненти и условия по сделката. Този пазар наричаме пазар на 

купувача. 

Днес в условия на свръхпроизводство много бързо всеки продукт или 

услуга преминава от ниво на ниско предлагане, до ниво на свръх 

предлагане и респективно клиентите много бързо получават много 

добра цена и добро качество. 

Въз основа на всички правила и определения споменати по-горе, при 

пазар, където предлагането изпреварва търсенето (пазар на куповача), 

фирмите биха постъпили неразумно ако  се конкурират по цена! 
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В практиката, когато изкарате на пазара даден продукт, или услуга 

клиента ви пита директно: С какво е различно от тези на конкурента ви? 

 

Ако вие нямате цялостна политика за комуникиране на уникалността на 

вашият продукт/услуга, качеставта, обслужването и другите 

конкурентните предимсва + цялостна концепция за изграждане на 

бранда ви, вие ще може да се конкурирате само по цена. 

 

При ценовит войни, печели този, който има най-много пари, за да 

устиска докато ликвидира или изкупи всеки друг конкурент. 

 

В среда с много капитал и все по-ниски финансови бариери (каквато е 

днес) за навлизане на даден пазар, фирмите, все по-трудно могат да 

развият конкурентни предимства пред конкурентите си. Всеки бизнес 

модел се копира и дори клонира много бързо. 

 

Най-сигурният и ефективен начин за изграждане на уникалност в 

бизнеса днес, е чрез създаване на  БРАНД с правилна стратегия за 

маркетинг чрез съдържание! 

 

Наясно сме, че няма по-голям коректив от пазара. За да проверите дали 

идеята ви за бизнес има пазарен шанс, е необходимо да определите кои 

са основните му характеристики: 

- Какъв е типа на пазара, на който ще продавате – конкуренцията 

свободна или ограничена е; 

- Вид на пазара – стоков , потребителски, индустриален, пазар на 

труда, пазар на недвижимите имоти, пазар на услуги; 
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- Коя е вашата потребителска група – професия, образование, 

религия, пол, възраст, платежоспособност, социално положение и 

др.; 

- Какъв ще е относителния дял на продажбите на вашите продукти от 

общия обем на продажбите на тези продукти на територията на 

вашия пазар; 

Всички знаем че такива проучвания на пазара изискват много време, 

специалисти и финансов ресурс, но може: 

• Да се свържете с потенциални клиенти от които да получите 

мнения за вашия продукт/услуга; 

• Да анализирате информацията за продажби на аналогичен продукт 

или услуга; 

• Да проучите мненията на търговци, познати, колеги, приятели; 

• Да направите пазарни тестове; 

• Да се вслушате във вашия личен опит и интуиция; 

• Да потърсите експертна оценка 

 

ВАЖНО: Ако не сте убедени, че пазарът ще прояви интерес към вашите 

продукти, по-добре потърсете други варианти за собствен бизнес. 

 

6. Маркетинг и продажби 

Между специалистите по маркетинг и хората от продажбите отдавна 

съществува спор на тема „Каква всъщност е разликата между маркетинга 

и продажбите?” 

 

Този спор едва ли ще приключи скоро. Много често, и двете дейности 

(заедно или поотделно) се използват за наименоване на усилията и 

работата по увеличаване на приходите. 
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За един малък бизнес с ограничени ресурси, например, често пъти няма 

разлика между двете понятия, тъй като всички приходи и работата по 

тяхното генериране са дело на едни и същи хора от фирмата. 

В хода на растеж и с увеличаването на оборота и числеността на 

персонала, във всяка фирма по логичен път се появява „специализация” 

на работата – процес, в който разликите между различните отдели и 

описанието на техните функции стават много по-ясни, а отговорностите 

пред всеки функционален отдел стават много по-фокусирани. 

 

Маркетингът и продажбите не правят изключение от този процес. 

 

Маркетингът и продажбите са различни и в същото време – взаимно 

зависими функционални направления. Обикновено, от „продажбите” не 

могат да постигнат поставените им цели за приходи без ефективно 

маркетингово планиране и подръжка, а указанията и препоръките на 

„маркетинга” стават безсмислени без продажби, с които да се изпълни 

плана. 

Както и при други комплексни бизнес въпроси, така и в описанието на 

маркетинга и продажбите е някак си по-лесно да се даде дефиниция за 

„Какво НЕ Е” всяка една от двете дейности, отколкото да се даде 

дефиниция „Какво е” всяка една от тях. Ето защо, нека разгледаме 

внимателно какво е „маркетинг”, за да разберем по-правилно какво не 

са „продажби”. 

 

Ако дефинираме „маркетинга” просто като четирите P – продукт, цена, 

дистрибуция и промоция (product, price, place, promotion), използвайки 

познанията си по „Основни на маркетинга” от университета, не ще 

постъпим практично на фона на изискванията на съвременните глобални 

пазари. 
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Най-общо казано, маркетингът е по-теоретичен от продажбите, 

фокусиран е върху причините за покупка и по своето предназначение е 

по-предписателен, отколкото описателен. Маркетингът включва микро и 

макро анализ на пазара, фокусиран върху стратегията на фирмата, 

докато продажбите са задвижвани по-скоро от тактически съображения и 

връзки с клиентите. 

Нека внимателно да погледнем как и по какво маркетингът истински се 

различава от продажбите. 

Маркетинговите отговорности се различават от тези на продажбите по 

това, че маркетингът: 

• Открива и аргументира най-конкурентното място за фирмата на 

пазара; 

• Създава, анализира и помага да се развият отношенията между 

фирмата и клиентите; 

• Открива потенциалните пазари и ключовите играчи в тях; 

• Генерира качествени потенциални клиенти; 

• Разработва ефективни инструменти за продажба; 

• Следи и анализира стратегиите и тактиките на конкурентите; 

• Определя и аргументира разработката на нови продукти или 

тяхното подобрение и развитие; 

• Промотира имиджа на продуктите на фирмата пред външния свят; 

• Предава информация от клиентите към служителите във фирмата; 

• Опростява процеса на закупуване на стока или услуга от клиентите. 

 

Маркетинговият мениджър в своя чист вид следва да е отговорен за 

следните задачи: 

• Развитието на новите продукти: Разработване на стратегията за 

продажба, програмите за насърчаване на продажбите, 

времетраенето на тези програми, медийното отразяване. 
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• Оценка на агенциите: Избор и оценка на външни маркетингови 

консултанти 

• Управление на клиентската база данни: Избор на софтуер, 

обучение за работата с него и подръжка на контактната 

информация за клиентите 

• Анализ на цените: Ценообразуването като маркетингов инструмент, 

следене и анализ на конкурентните практики за ценообразуване 

• Продуктов одит: Установяването на официални правила за оценка 

на предлаганите от конкуренцията продукти 

• Връзки с обществеността: Установяване, управление и координация 

на всички сфери на връзки с обществеността 

• Търговски изложения: Определяне, участие, приоритизиране и 

одит на ефективността на всички търговски изложения 

• Продуктови промоции: Формулиране на стратегия, съставяне на 

програма, определяне на промоциите и всякакво медийно покритие 

• Маркетингови комуникации: Цялата печатна или електронна 

комуникация – брошури, каталози, ценови листи и др. 

• Избор на медии: Подпомагане на избора и приоритизация на всички 

възможни медии – печатни медии, електронни медии, мултимедии 

• Вътрешни комуникации: Изграждане и подръжка на вътрешно-

фирмени комуникационни канали 

• Международен маркетинг: Изграждане на присъствие на целеви 

международни пазари, одит за ефективност на присъствието 

• Стратегическо планиране: Обезпечаване на стратегическа 

информация и алтернативи за вземане на важни корпоративни 

решения 

• Участие в заседания на Борда на директорите: Комуникация и 

отстояване на маркетинговите приоритети, стратегии и тактики във 

фирмата 
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• Определяне на корпоративната визия: Разпространение и 

засилване на корпоративната визия в цялата организация 

• Корпоративен имидж и идентичност: Създаване, подръжка, 

подобряване и управление на корпоративните представи и символи 

 

За един „чист” маркетолог, маркетинговата роля във фирмата е не 

просто бизнес функция, а е бизнес философия. Ефективният маркетолог 

истински вярва, че „доминирането” на целевия пазар е възможно чрез 

„притежаване” на този пазар. Колкото повече може да направи един 

маркетолог за да се удържи лидерството на пазара, толкова по-

ефективен е той в очите на собствената си фирма и в очите на целия 

бранш. 

 

Задържането на клиентите се превръща във все по-голям приоритет на 

всеки бизнес, работещ в пазари на интензивна конкуренция. Ето как и 

функцията на маркетинга евоюлира от влияние върху потенциалните 

клиенти към въвличането им във фирменото бизнес планиране и 

напредък. Ефективният маркетинг също така размива разликата между 

стока и услуга и продължава да оказва влияние върху приоритетите за 

продажби на всяка компания. 

 
Дейностите по продажби се фокусират върху това да превръщат 

потенциалните клиенти в реално плащащи клиенти. Продажбите 

включват директно взаимодействие с потенциалните клиенти, за да 

бъдат убедени да закупят продукта. Процесът по продажбите се състои 

от междуличностни взаимодействия. Той често се извършва чрез среща 

„лице в лице”, телефонни разговори и нетуъркинг. Той е всичко, което 

ви ангажира с потенциалния или реалния клиент на лично ниво, а не от 

дистанция. През повечето време потенциалният клиент е бил доведен до 

вас от маркетинговите усилия. 
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Но за да извършваш продажби, първо трябва да поставиш цена. 

Да умееш да ценообразуваш правилно е важно за ефективните продажби 

на продуктите/услугите ви. Цената на продукта/услугата не трябва да е 

по-ниска от разходите, които сте направили за него/нея. 

Ако вашия продукт/услуга е нов и по-добър в сравнение с конкурентен 

такъв, задъжително това трябва да се отрази в цената. 

Ако продуктът/услугата е със същите качества като тези, които вече се 

предлагат на пазара, тогава се съобразете с цените на конкурентите ви. 

 

Предлагаме два начина за формиране на цена: 

• Направете груба сметка на производствената цена, като включите 

вашата печалба и отстъпката за търговците. Таке ще получите 

ориентировъчна цена; 

• След това сравнете цената на подобни продукти/услуги и 

определете конкурентна цена, която е по-ниска или равна на 

другата. 

 

Накрая сравнете двете цени за да разберете дали изобщо е изгодно за 

вас да произвеждате този продукт или да предлагате тази услуга. 

 

Важно: В България действа Закон за данъка върху добавената стойност, с 

който се облага потреблението на стоки и услуги, който е 20%. Този 

данък винаги се включва в крайната цена на всеки продукт и се плаща от 

крайния му потребител. 

 
   

 Маркетинг Продажби  

Подход  По-широка гама от дейности за 

продажба на продукт/услуга, 

Помага на клиентското 

търсене да съвпада с 
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отношения с клиента и др.; 

преценяване на бъдещите 

потребности и изготвяне на 

стратегия за отговор на тези 

потребности в дългосрочните 

отношения. 

продуктите, които 

компанията предлага 

към момента. 

Фокус  Цялостната картина за 

промотиране, разпространение, 

ценообразуване на 

продукти/услуги; запълване на 

потребностите и нуждите на 

клиентите чрез продукти и/или 

услуги, които компанията може да 

предложи. 

Изпълняване на целите 

за обеми/брой продажби 

Процес  Анализ на пазара, дистрибуционни 
канали, конкурентни продукти и 
услуги; стратегии за 
ценообразуване; следене на 
продажби и анализ на пазарен 
дял; бюджетиране 

Обикновено е „лице в 
лице” 

Обхват  

Анализ на пазара; реклама; 
продажби; връзки с 
обществеността; обслужване и 
удовлетворение на клиентите 

След като даден продукт 
бъде създаден за някоя 
потребност на 
клиентите, убеждава 
клиентите да закупят 
продукта, за да 
удовлетворят 
потребностите си 

Хоризонт  По-дългосрочен Краткосрочен 
Стратегия  pull push 
Приоритет  Маркетингът показва как да 

достигнете клиентите и да 
изградите дълготрайни отношения 

Продажбата е крайният 
резултат от маркетинга 

Идентичност  Маркетингът се стреми да изгради 
идентичност на марката, за да се 
свързва лесно тя с 
удовлетворяването на 
потребности. 

Продажбите са 
стратегия за 
удовлетворяване на 
потребности по 
опортюнистичен, 
индивидуален метод, 
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задвижен от човешки 
взаимодействия. Няма 
предпоставка за 
идентичност или 
дълготрайност на 
марката. Това е просто 
способността да 
удовлетвориш дадена 
потребност в точния 
момент. 

 
 
В заключение, маркетингът и продажбите са обединени от общите си 

цели и намерения за увеличаване на приходите. Малко са 

функционалните направления в една фирма, които се преплитат по-тясно 

от тези две. 

 

7. Бизнес стратегии 

Бизнес стратегията се използува за стратегическо позициониране на 

всеки бизнес въз основа на създадените конкурентни предимства. 

Вниманието на бизнес мениджърите се съсредоточава върху 

ситуационните, конкурентните, предприемаческите, адаптивните и други 

стратегии. 

Съобразно ситуацията всяка организация прилага разнообразни бизнес 

стратегии. Стратегията към развитие се използува за разгръщане нейната 

дейност при наличието на благоприятни условия. Стратегическата задача 

на бизнес мениджърите е по-добре да се възползуват от появилите се 

възможности. Тази стратегия изисква значителни инвестиции в растежа 

на бизнеса. Стратегията към стабилизиране се прилага с оглед 

запазването на позициите на бизнеса. Стратегическата задача е 

съхраняването на конкурентните позиции. Тази стратегия е свързана с 

умерено поддържане на равнището на инвестициите. Стратегията към 

промяна се използува, когато е необходимо иновиране на бизнеса. 

Основна задача на бизнес мениджърите е осъществяването на подходящо 
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диверсифициране. Тази стратегия изисква реинвестиране на капитали. 

Стратегията към ликвидиране на бизнеса цели спасяването на цялата 

организация. Минимизирането на загубите е главната задача на 

мениджърите. Тази стратегия налага прекратяване на инвестициите в 

бизнеса. 

 

Конкурентните стратегии служат за създаване, запазване или 

подобряване на стратегическите позиции на пазара. Стопанските 

организации се конкурират чрез производството на високотехнологични и 

висококачествени изделия, извършването на бързи и надеждни доставки, 

продаването на ниски цени, осъществяването на асортиментни и 

конструктивни промени, 

следпродажбеното обслужване и др. 

Конкурентните стратегии, предложени 

от професор М. Портър1, се прилагат 

при разгръщането на бизнеса в 

диверсифицираните отрасли. 

Необходимо е да се сегментира пазарната среда, да се изберат целеви 

сегменти и да се позиционира съответният бизнес според неговите 

преимущества. Класификацията се извършва въз основа на пазарния 

обхват и конкурентните предимства. Стратегиите за диференциране на 

продукта и за намаляване на разходите са ориентирани към по-

широкообхватни пазари. Първата стратегия акцентира върху 

уникалността на продукта, а втората - върху ниските разходи. 

Стратегията към диференциране предвижда изграждане на висок имидж 

на предлаганите продукти сред потребителите на пазара въз основа на 

открояване на техните свойства. Отличителни характеристики са 

качеството, дизайна, обслужването и други атрибути. Създаването на 

уникални продукти с неповторими качества позволява да се реализират 
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по-високи цени и по-големи печалби. Стратегията към пазарно 

превъзходство изисква съкращаване на равнищата на общите разходи. 

Това позволява да се намалят цените и да се увеличат продажбите на 

стоките на пазара. Ниските разходи са следствие на нарастване на 

производителността и намаляване на себестойността на продукцията. 

Стратегията към фокусиране е насочена към задоволяване на 

специфичните потребности на потребителите на обособени пазари с по-

тесен обхват. Акцентите при нея могат да бъдат свързани както с 

постигането на по-ниски разходи, така 

и с търсенето на по-голяма 

диференциация. Конкурентните 

стратегии в бизнеса могат да се 

използуват както самостоятелно, така и 

комбинирано от стопанските 

организации. 

 

Разгръщането на бизнеса е свързано с прилагането на различни 

предприемачески стратегии. Стратегията към бързо предлагане на 

голямо количество продукция се използува за постигане на значимо 

превъзходство на пазара. Тя изразява стремежа към заемане на водещи 

позиции на пазара чрез мобилизиране на всички ресурси. Тази стратегия, 

от една страна, е силно рискована, но от друга - е изключително 

печеливша в случай на успех. Това изисква да се извърши прецизен 

анализ на пазарната конюнктура с оглед съхраняването на позициите и 

избягването на провалите. Стратегията към съзидателна имитация се 

основава върху съзнателно копиране на изделие, което е направено от 

конкурентите. При нея се чака създаването на нещо ново от други 

организации, което впоследствие се доразвива и доусъвършенствува. 

Паралелно с това се разработват и установяват определени стандарти, 
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които се налагат на пазара. Това осигурява завладяването на висок 

пазарен дял и укрепването на стратегическите позиции. Тази стратегия 

носи относително по-малко риск за компанията, която я прилага, но 

изисква голям потенциал. Тя се прилага при бързо растящ пазар, където 

експлоатира чуждия успех. При нея е необходимо постоянно 

приспособяване към желанията и нуждите на клиентите. Стратегията към 

създаване на специални изделия се прилага за борба с лидерите, които 

по различни причини не защитават добре своите пазарни позиции. Тя е 

свързана с проектиране, производство и продажба на характерни 

продукти за отделни пазарни сегменти. Цели се постепенното отнемане 

на челните позиции на лидера и завоюване на доминиращо положение 

чрез по-ниски цени и по-добро обслужване. Тази стратегия изисква 

внимателно проучване на силните и слабите страни на основния 

конкурент. Тя се прилага при бързо променящи се пазарни условия и се 

характеризира с по-голяма вероятност за успех и с по-малък риск, когато 

лидерът подценява възможностите на конкурентите. Стратегията към 

заемане на пазарна ниша е насочена към установяване на монопол върху 

специализиран пазарен сегмент. Това може да стане чрез използуване на 

специфични знания, умения или опит. По този начин се цели избягването 

на пряката конкуренция. Тази стратегия може да се прилага на малки 

пазари, които са непривлекателни за конкурентите поради 

невъзможността от увеличаване на търсенето. Предлаганата продукция 

трябва напълно да отговаря на изискванията на потребителите. 

Ограниченият размер на пазара позволява неговото завладяване и 

монополизиране от първия производител. Това впоследствие обаче може 

да се окаже сериозно препятствие за растежа на бизнеса. Препоръчва се 

да не се злоупотребява с монополното положение за експлоатиране на 

клиентите. В противен случай може да се очаква търсене на ефективни 

заменители от тяхна, страна. Опасности за бизнеса възникват при 
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разширяването на специализирания пазар и неговото превръщане в 

масов пазар. Стратегията към създаване на клиенти се основава върху 

повишаването на полезността, привлекателността и ценността на 

предлаганите продукти. Нейното успешно използуване е свързано със 

съобразяване в по-висока степен с вкусовете и желанията на 

потребителите. Това става чрез своевременно внасяне на целесъобразни 

промени в произвежданата продукция. Предприемаческите стратегии в 

бизнеса поставят конкретни изисквания и налагат специфично поведение 

съобразно ограниченията в обкръжаващата среда. При възникването на 

определени ситуации е възможно тяхното съчетаване и комбиниране. 

Тези стратегии позволяват да се извлекат значителни ползи от 

конюнктурните промени. 

 

Адаптивните стратегии спомагат за приспособяването на бизнеса към 

условията в обкръжаващата среда. Използуват се стратегии за активна 

или пасивна адаптация. При активната адаптация организацията се 

стреми да измени средата, докато при пасивната адаптация - да регулира 

поведение си съобразно външните промени. Р. Майлс и Ч. Сноу2 

групират организациите, които съобразно ситуацията използуват 

специфични адаптивни стратегии. Организацията от типа „Р" (Prospector) 

акцентира върху бизнес стратегиите, свързани с предлагането на нови 

продукти, използуването на нови технологии, навлизането на нови пазари 

и др. Те се прилагат в динамична и сложна среда, която се 

характеризира със значителна неопределеност и висок риск. Тази 

организация умело се възползува от възможностите, които предоставят 

промените в обкръжаващата среда. Организацията от типа „A" (Analyzer) 

се съсредоточава върху бизнес стратегиите, свързани с предлагането на 

своите постоянни клиенти както на утвърдени, така и на нови продукти. 

Те се прилагат в среда, в която има умерена неопределеност и риск. 
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Тази организация балансира между традициите и иновациите, като 

едновременно предлага утвърдени и нови продукти. Една част от 

нейните поделения се занимават с привичните продукти и технологии, а 

друга част - с новите продукти и технологии. Тя разчита както на 

лоялните клиенти на обичайните пазари, така и на купувачите на новите 

пазари, които бързо възприемат нрвостите. Организацията от типа "D" 

(Defender) се концентрира върху бизнес стратегиите за съхраняване на 

завоюваните позиции. Тя фокусира своите усилия върху ефективното 

производство на сравнително ограничена продуктова гама, която 

предлага на избрани целеви пазари. Тези стратегии се използуват в 

стабилна среда, която крие незначителна неопределеност и риск. 

Организацията от типа „R" (Reactor) се насочва към бизнес стратегиите, 

които спонтанно откликват на промените в обкръжаващата среда. Поради 

недостиг на време тя не обръща достатъчно внимание на 

синхронизирането на своите действия. Тези стратегии се прилагат в 

бизнеса, когато има сериозни несъответствия между външните и 

вътрешните условия. 

Накратко, основните елементи на вашата стратегия включват: 

 Визия – към какво се стремиш, предтавата ти за бъдещето; 

 Мисия – защо съществува твоята фирма; 

 Цели – как да постигнеш визията и мисията; 

 Задачи – какво да предприемаш за да постигнеш целите си 

Определянето на стратегията е първата стъпка към създаването на 

бизнес план. Въз основа на нея ще се определят нуждите, 

възможностите и перспективите на твоята фирма. 

 

8. Бизнес ценности 

Ценностите на една организация са важни и трайни убеждения или 

идеали, споделяни от членовете на фирмата/организацията, за това 
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какво е добро или лошо, желателно или нежелателно, правилно или 

неправилно. 

 

Ценностите определят културата на организацията и нейната работна 

етика. Те очертават в какво вярва фирмата и какво трябва да е 

поведението на нейните членове помежду им и спрямо клиенти, 

доставчици и други контрагенти. 

 

Изявлението (формулировката) на ценностите дава насоки за етични 

принципи и морални норми в организацията, които предопределят 

вземането на решения и поведението в ежедневната работа. 

Формулировката на ценностите служи и за стандарт, спрямо който се 

преценява дали има отклонения от подходящото поведение в 

организацията. 

Ето няколко реални примера за изявление на ценности: 

 Ценности на Kaufland: “Резултати, Динамика, Коректност”; 

 Ценности на H&M: “Ние вярваме в хората, Ние сме един екип, 

Постоянно усъвършенстване, Прямота и непредубеденост, 

Предприемачески дух, Краткост и яснота, Разумни разходи”; 

 Ценности на Procter&Gamble: “Цялостност, Лидерство, Лична 

отговорност, Стремеж към победата, Доверие”. 

Не е случайно, че всяка успешна компания има ясно формулирани 

ценности. Те се явяват ръководни принципи с висша значимост относно 

начина, по който се работи в ежедневието. 

 

С помощта на ценности и принципи фирмата помага на служителите да 

избират измежду правилните и погрешни начини за работа и ги насочва 

във вземането на решения относно най-разнообразни служебни въпроси. 
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9. Ключови рискове 

Управлението на риска е важна част 

от вашия бизнес. Бизнес рисковете 

могат да се появят във всеки 

моментн. Рискът се появява, когато 

човек е принуден да направи избор 

между две алтернативи, чиито 

резултати са неизвестни или когато човек е принуден да се справя с една 

непредвидена ситуация, която може да повлияе неблагоприятно на 

неговата фирма/организация.   

Ето и някои видове рискове, които не трябва да подценявате: 

 финансов риск - вероятните отклонения във финансовите 

резултати синтезират много от причините в другите рискове. Пряко 

са свързани с обезценяване на инвестиционно-финансови 

портфейли в следствие на изменение на валутните курсове, 

неосъществени плащания, както и отхвърляне на искан кредит или 

прекратяване на открито финансиране; 

 търговски риск - вероятните събития (отклонения от 

предполагаемия резултат) са: снижаване на обемите на 

продажбите в следствие изменение на конюнктурата или на други 

обстоятелства; повишаване на изкупните цени на стоките; загуби на 

стоки в процеса на обръщение; повишаването на разходите за 

размяна (обръщение) и др. Това означава, че можете да имате 

чудесни качества или да произвеждате прекрасен продукт, но ако 

не можете да го продадете, той ще си остане при вас; 

 производствен риск - вероятните събития (отклонения от 

предполагаемия резултат) в обсега на производствения риск са: 

намаляване на планираните обеми на производство; ръст на 
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материалните и други разходи; ниска дисциплина при доставките; 

повреждане или унищожаване на оборудване и т.н.; 

 правни рискове - причините за тях са в организацията на правните 

отношения между различните субекти, изразяваща се в това, че 

законодателството не съответства в нужната степен на пазарните 

реалности, а така също в неговото нарушаване, в злоупотребата 

със служебноположение и т.н. Те влияят силно върху всяка 

дейност 

 

Важно: Всеки риск може да се управлява, ако имате предварителна 

подготовка и ясна стратегия. 

 
10. Основни грешки, които провалят стартиращия бизнес 

 Никога не се отказвай, защото някой друг не вярва в успеха ти! Не е 

ли вярно, че ако всички харесват идеята 

ти и те подкрепят, всъщност си решил 

да правиш нещо съвсем банално? Нещо, 

което много други хора биха направили 

и още по-лошо – вече са го направили. 

Не се ли увеличават шансовете ти за 

успех, когато си пръв и уникален или 

поне с нещо различен? Но тогава ще си и критикуван. Не позволявай 

други хора да разклатят вярата ти в теб. Можеш да вземеш предвид 

критиката им, когато тя е градивна и обоснована. Но никога не ги 

оставяй да те откажат от мечтите ти и от поставената цел. Вярвай в 

себе си – това е в основата на успеха ти!   

 Много хора не планират и се провалят! В бизнеса напълно важи 

правилото „Три пъти мери, веднъж режи”. Победата е низ от добре 

планирани действия. Най-доброто, което можеш да направиш, е да 

поставиш ясно целите си и да планираш действията за постигането им. 
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Добре е и да помислиш за всички ситуации, при които е възможно да 

се провалиш и как ще реагираш при тях. Направи си бюджет и 

внимателно следи отклоненията от него. Ако се справяш добре, не 

забравяй да се възнаградиш. Ако нещата не вървят добре, помисли 

какво можеш да поправиш. 

 Върху какво се фокусираш: върху приходите или върху разходите? 

До сега не съм срещал човек, който да не е залитал в едната или в 

другата посока, вкл. и аз. От страх да не се провалиш сигурно първото, 

което ще направиш, е да внимаваш за разходите. Ще внимаваш за 

всеки похарчен лев и ще се радваш, че си похарчил по-малко, 

отколкото си планирал. Е и приходите ти няма да вървят по план, но 

най-вероятно ще си помислиш: „пфу, добре, че внимавам с разходите, 

иначе щях да фалирам” и ще продължиш да стискаш всеки лев. И 

накрая… ще познаеш ли? Накрая ще фалираш!!! Не казвам, че трябва 

да харчиш безразборно. Внимавай за разходите, но най–важното нещо, 

ама наистина най-важното нещо за един бизнес, са приходите му. Ти 

трябва да направиш така, че бизнеса ти да генерира приходи много 

повече, отколкото си планирал. В цифри: 80% от вниманието и 

усилията ти трябва да са насочени върху приходите и 20% – върху 

разходите. Вместо да си лягаш и да ставаш с мисъл как да спестиш или 

да похарчиш по–малко, лягай и ставай с мисълта как да спечелиш 

повече. Това е гарантирана формула за успех. 

 Не копирай сляпо, добави нещо от себе си, което да е полезно за 

клиентите ти! Много хора, които започват бизнес, копират или 

подражават на други. В това няма нищо лошо. И все пак е добре да 

добавиш нещо от себе си. Може да е малко, но то ще те отличи от 

конкурентите ти и ще даде причина на клиентите да те предпочетат 

пред тях. Съществуването на твоя бизнес има смисъл, ако дава на 
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клиентите нещо, от което те имат нужда и което не могат да получат 

другаде. 

 Кой да слушаш: експерти–професионалисти или утвърдени 

авторитети в живота ти? Потърсете мнението на няколко експерта. 

Винаги ще ви е от помощ. 

 
VI. ИДЕИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС ПОД 10 000 лв. 

 
 
Преди обществото свързваше бизнес начинанията с влагане на голямо 

количество начален капитал.  Днес всеки има възможност да стартира 

свой собствен бизнес, стига да има оригинална и печеливша идея. 

Ключът към успеха може да не е в отворянето на строителна фирма или 

поредния магазин на бързообротни стоки в квартала. Предприемачите не 

от скоро започнаха да се концентрират към специализирани ниши, които 

задоволяват специфичен вид потребност на обществото. 

 Ако все още не сте открили „своята специализирана ниша“, ще Ви дадем 

няколко идеи, които може да осъществите с не повече от 10 000 лв. 

първоначални вложения. 

Тези бизнес идеи могат да бъдат осъществени на пълно и непълно 

работно време. Всяка една бизнес идея включва: представяне на идеята, 

кои са потребителите и средна стойност на първоначалния капитал, 

който ще вложите.  

 
1. Личен Shopper 

Ако обожавате да пазарувате това е бизнес идея за вас. Можете да 

получавате не малки приходи от хобито си, като предоставяте лични 

шопинг услуги за хора, които са твърде заети да пазаруват, не обичат да 

го правят или не могат сами да се справят. Да не забравяме хората, 

които с часове не могат да изберат подарък за сватба, рожден ден и се 
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лутат с часове в olx.bg и ebay.com. Личният shopper също така е наеман 

от интериорни дизайнери, антиквари и колекционери. 

Инвестиция: под 2000 лв. 

 
2. Личен готвач 

Обичате да готвите, но не си представяте 8-часов работен ден в 

ресторант? Можете тогава да предоставяте услугите си на лични партита, 

специални събития като рожденни дни, годишнини и много други. 

Персоналният готвач е добра алтернатива за хора, които нямат 

достатъчно бюджет за наемане на кетъринг услуги. 

Инвестиция: под 2000 лв. 

 

3. Гледане на животни 

Представете си колко домакинства имат домашни животни. Когато отидат 

на почивка идва големия проблем, на кого да оставят своя любимец. Има 

домашни любимци, за които са необходими специални грижи и не могат 

да се оставят на приятели или близки. Тук идва на помощ услугата “Pet 

Sitting”. Тази бизнес идея може да е много сполучлива ако искате 

допълните доходи да спечелите, а също така може да създадете фирма, 

с която да обслужвате много клиенти. 

Инвестиция: Под 2000 лв. 

 
 
4. Онлайн изследовател (Online Researcher) 

Ако обичате да прекарвате часове в интернет и да търсите информация, 

може би това е идеята за вас. Ще търсите информация в държавни и 

бизнес доклади и дори да интервюирате хора, за да предоставите 

информацията, която е необходима на клиента Ви. Онлайн 

изследователят оперира в две посоки. Първата е да събира информация 

за различни теми и след това да я продава на физически или юридически 
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лица. Втората е да предоставя информация на конкретен бизнес, която 

представлява интерес за дейността му. 

Инвестиция: Под 3000 лв. 

 

5. Copywriting 

Ако имате умения да пишете по ясен и кратък начин, така че да 

изградите интерес и мотивация в читатели, зрители и слушатели да 

вземат желано решение, тогава copywriting услугите са добро начинание 

за вас. Услугата представлява подготовка на “copy”(статия) или текст за 

уеб сайт, реклама, онлайн маркетинг, прес съобщения и др. Тази услуга 

е в момента търсене, тъй като повечето собственици или мениджъри на 

бизнеси нямат времето, усилият или желанието да го направят. 

Инвестиция: под 3000 лв. 

 
6. SEO & Digital Advertising Consultant 

Преди не бяха необходими почти никакви усилия, за да се рекламира 

онлайн бизнеса. Днес с непрестанното развитие на технологиите, не 

стига просто да се създаде уеб сайт, за да се увеличат приходите на 

компанията. Необходимо е сайтът да се класира на предни позиции в 

резултатите от търсенето, а също така да се рекламира в социалните 

медии, където вече се намира по-голямата част от потребителите. 

Именно това е работата на SEO & Digital Advertising консултанта. 

Инвестиция: Под 5000 лв. 

 

7. Имидж консултант 

Имидж консултантството може да бъде вълнуващ бизнес. Когато 

работите в тази сфера вие помагате на клиентите да се устроят на ново 

работно място, да изглеждат добре на важни мероприятия или просто да 

ги карате да се чувстват добре по начина, по който изглеждат и  имиджа, 

който изграждат. Дейността като имидж консултант включва: 

https://seomax.bg/services/search-engine-optimization/
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• консултации за гардероба и обновяване 

• анализ на текущия имидж и стратегия за изграждане на нов 

• етикет, който да използва в бизнес ситуации 

• съдействие при изграждане на комуникативни умения 

Потенциалните Ви клиенти са корпоративни мениджъри, политици, 

възстановяващи се от болест или нараняване, телевизионни звезди и др. 

Инвестиция: Под 5000 лв. 

д 

8. Dent Removal (Алтернативен ремонт) 

Този бизнес може да бъде много печеливш поради нарастващите дребни 

неизправности в колите. 

Тази услуга се състои в  поправянето на малки неизправности на 

автомобилите в дома или офиса на клиента, като се използва 

специализирано оборудване, без да е необходима боя. 

Потенциални клиенти са собственици на автомобили, търговци на нови и 

втора употреба коли и застрахователни компании. 

Работата е мобилна, което Ви дава възможност да сте на мястото, където 

бизнесът е достъпен без географски ограничения. 

Инвестиция: Под 8000 лв. 

9. Център за грижа за деца 

Поскъпването на стандарта на живот прави услугите за грижа на децата 

процъфтяващ бизнес поради необходимостта на родителите да работят 

на пълно работно време. Можете да започнете с предлагане на тази 

услуга по домовете, а в бъдеще дори да създадете детска градина. 

Инвестиция: Под 10000 лв. 

г 

10. Консултант зелен бизнес (“Green Business”) 

Днес една от най-актуалните теми е как да направим бизнеса си 

екологичен. За собствениците на бизнес често това не е толкова лесно, 
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колкото изглежда. Докато за малките бизнеси има няколко прости стъпки 

– редуциране на въглеродните емисии и хартия или друга консумация, 

големите предприятия са изправени пред по-сложни въпроси – спазване 

на нормативната уредба, алтернативно използване на енергията, зелени 

източници на производство и получаване на правителствени и други 

удостоверения за екомаркировка. 

За предлагане на такъв вид услуга Ви трябва специална квалификация и 

сертификат. 

Инвестиция: Под 10000 лв. 

 
11. Оформяне на документация за медицински услуги 

Лекарите трябва да изготвят документация за застрахователни компании 

и медиатори за всички извършени услуги. Тази документация трябва да 

спазва стриктно стандарта и специфичния код за всеки елемент. Докато 

един лекар може да е невероятен в лечението на пациенти, те може да 

не са търпеливи в подаването на тези документи по електронен път. Ако 

имате образование в тази сфера или сте сертифициран, именно тук може 

да предложите вашите услуги. 

Инвестиция: Под 10000 лв. 

 

12. Тренинг на клиентско обслужване 

Поне веднъж всеки от нас е получил лошо обслужване от даден магазин, 

ресторант или бизнес. Крайният резултат от такова преживяване 

обикновено е никога повече да не влизате в контакт с обекта на 

разочарование, а често и да споделите с ваши приятели и колеги. Не 

добре обучения персонал може да струва на бизнеса много потенциални 

приходи и загуби от продажби. Компании, които взимат мерки и 

предоставят професионално обучение на служителите си, имат по този 

начин конкурентно предимство. Ако имате опит в тази сфера може да 

предоставяте консултантските си услуги за обслужване на персонала и 
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разработване на, специално проектирани за задоволяване на нуждите на 

специфичния клиент. 

Инвестиция: Под 10000 лв. 

д 

13. Коучинг услуги 

Днес бизнесът е изправен пред много трудности- голяма конкуренция, 

„умните потребители“, правилното управление на човешкия ресурс и 

много други. Ако имате богат опит в областта на развитието и 

решаването на  бизнес проблеми- това може да е подходяща бизнес 

идея.  Специалистът по коучинг помага на нови и съществуващи 

компании с изпълняването на много задачи, включително: 

• Бизнес планиране 

• Маркетингова стратегия 

• Финансовия бюджет 

• Логистика 

• Технологични проблеми 

Инвестиция: Под 10000 лв. 

 

14. Агент „ваканционен имот под наем“ 

Ако живеете във ваканционно селище може да има успех агенция по 

ваканционни имоти под наем. Не е необичайно за хората да купуват 

ваканционни жилища с идеята да ги дават под наем. За жалост често 

приходите от това не са особено големи, защото собствениците не 

разбират какво трябва да се направи, за да бъде тяхната инвестиция 

печеливша-  маркетинг, букинг, почистване, ремонт. Да не забравяме и 

факта, че повечето от тях са на стотици километри от имота. В резултат 

на това много ваканционни жилища стоят през по-голямата част от 

годината празни. 

Инвестиция: Под 10000 лв. 
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15. 3D принтиране 

Една от най-интересните технологии в момента е 3D печатът. Този печат 

взима 3D дизайн и го съживява. Всичко от бижута и играчки до 

технологични джаджи и машинни части могат да бъдат създадени с 3D 

принтер. Инвестицията зависи изцяло от Вас-според това, какви обекти 

смятате да принтирате и материалите, които ще предлагате 

Инвестиция: Под 10000 лв. 

 

Независимо на коя идея се спрете запомнете едно – всичко се свежда 

до задоволяване на дадена потребност. Търсете нова, която 

бизнесите още не са и обърнали достатъчно внимание или направете 

нещо още по-голямо- създайте нова потребност. 

 

VII. ИДЕИ ЗА БИЗНЕС НА СЕЛО 

След като сте анализирали пазара и основните нужди на потенциалните 

ви потребители, но все още не сте сигурни с какво точно искате да се 

занимавате. Ние ще ви предложим няколко идеи за бизнес на село, като 

разбира се за всеки е индивидуално. Генерирането на идея е важен 

момент, защото успехът зависи от неговия избор. 

1. Производство на плодове и зеленчуци. 

Това е най-често срещаната идея за бизнес на село. Почти всеки има 

градина в която отглежда и се опитва да продава излишните 

растения. Къде другаде да се отглеждат зеленчуци ако не в градината? 

Можете да сключите договори с магазини, пазари, заведения, където да 

ги продавате. Не е необходимо да започвате с големи обеми. Самите 

финансови разходи са малки: 

– семена(разсад), тор,вода за напояване, оборудване и грижа за 

растенията; 
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Не трябва да харчите само пари, но и сила. Всеки,който е работил в 

градина знае, че се изисква труд за отглеждането на добра реколта. 

Разбира се, че ще трябва да си наемете персонал. Зависи от това колко 

ще е голямо производството. Може също да консервирате, преработвате 

и замразявате плодове и зеленчуци, така че 

бизнесът да е целогодишен.  

 

2. Животновъдство 

Това е втория основен отрасъл на селското ни 

стопанство. Най-печелившия бизнес на село е 

именно животновъдството.Много от пазарите се 

нуждаят от редовни доставки на месо, мляко, яйца и риба. А също така 

можете да реализирате допълнителни суровини като кожа, вълна и т.н. 

Обърнете внимание и на птицевъдството. Развъждането на пилета, 

патици, гъски, пъдпъдъци. 

Отглеждането на животни може да стане печеливш бизнес, ако се 

подхожда с търпение, упоритост и знания. Ще се нуждаете от начален 

капитал и съответните помещения. Според експерти една от най-

печелившата посока е отглеждането на пилета. Поради факта, че се 

получават както яйца, така и месо. За малък домашен бизнес е по-

изгодно да се отглеждат прасета за продажба в живо тегло или месо. 

Главният въпрос за всички фермери е кои животни са добре за 

развъждане. Това зависи изцяло от региона, в който ще се отглеждат 

животните и разбира се от началния капитал. Най-често фермерите 

прибягват до свине за разплод. Те наддават на тегло и са 

непретенциозни в процеса на хранене. Начинът за реализиране на 

печалба е по-печеливш, но изисква повече инвестиции и сила. 

Отглеждането на пилета е следващото предпочитано от фермерите. 

Месото на тези птици е най-търсенето на пазара на хранителни 
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стоки.Развъждането на бройлери дава възможност да се получи добра 

печалба за кратко време.Можете да си купите породи пилета,за 

производство на яйца. 

3. Пчеларство 

Имайте предвид, че тук трябва да сте готови за тежка и упорита работа. 

Пчеларството е печеливш бизнес, но изисква определени познания. Най-

добре е да се консултирате с опитен пчелар,ако разбира се вие самите 

не сте такива. 

Ще получите продукти, които са търсени през цялата година: мед, 

прополис, цветен прашец, пчелен восък и много други. Медът и 

производните му не са само за консумиране, но се използват и във 

фармацевтиката, козметиката и традиционната медицина. 

Откриване на магазин 

Често в селото има малко магазини, които са достатъчно да покриват 

нуждите на жителите.Трябва добре да проучите от какъв магазин има 

нужда избраното от вас село. Съответно от важно значение е колко е 

голямо селото. Дали ще е хранителен магазин, за плодове и зеленчуци, 

строителен магазин и т.н. 

4. Производство 

Включва фирми, които използват местното производство. Възможностите 

са много: дъскорезница,  дървообработване, производство на фураж, 

брашно, консерви, конфитюр и т.н. Мащабът и производствения 

капацитет зависят от първоначалната инвестиция. Не е необходимо да 

започнете с мащабно производство. 

5. Селски туризъм 

Все повече хора се ориентират за почивки в малките населени места. Ако 

селото, което сте избрали е подходящо за туризъм, това е идеален 

бизнес, който можете да започнете. Градовете са шумно място и все 

повече се стремим към спокойствието, природата и хубавата храна. 
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Къде да търсите клиенти? 

Направете реклама в интернет, също така можете да си направите и сайт 

 
VIII. ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ 
 
1. Предприемачество в дигиталния сектор 

 
Дигиталното предприемачество представлява обединяване на 

традиционното предприемачество с акцент върху новите технологии, 

възможностите, създадени от тези технологии, и новите бизнес форми. 

Дигиталните стартъпи се характеризират с използването на множество 

нови технологии, социални медии, анализатори на бази данни (big data 

analytics), мобилни облачни услуги (mobile cloud services), предвиждащи 

анализи (predictive analytics) и др.), които подобряват процесите във 

фирмите, създават нови бизнес модели и развиват връзката с клиентите 

и заинтересованите страни. Тези компании създават работни позиции и 

възможности за растеж. Дигиталните предприятия са признати от 

Европейската Комисия като изключително важен стимул за 

икономическото развитие на страните в Европейския съюз поради 

генерирането на работни позиции и високи доходи за гражданите, 

ангажирани в дигиталния сектор. 

 „Империя Онлайн“ ООД е българска компания за разработка и 

разпространение на компютърни и мобилни игри. В началото 

софийското студио се концентрира върху браузърни игри, като 

основният му продукт е стратегията в реално време Империя 

Онлайн. По-късно започва и разработката на мобилни игри. Към 

2016 г. едноименната стратегия в реално време – Империя Онлайн – 

има над 35 милиона регистрации и се радва на популярност в 

повече от 170 държави; 
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 „Appzio“ е основана от финландец, който решава да развива 

компанията си на територията на България заради благоприятната 

екосистема за стартиращи технологични компании. Технологията, 

която в момента се предлага от Appzio е за ускорено създаване на 

т.нар. „нейтив“ мобилни приложения. Платформата позволява 

създаване както на сложни, специфични приложения за конкретни 

цели, така и на по-прости програми. 

 

2. Социално предприемачество 

Това е различен начин на икономическа активност (правене на 

бизнес,эстопанска дейност), която смесва находчивостта на бизнеса със 

социална мисия, умело съчетаване и баланс на социални и икономически 

цели. Социалното предприемачество представлява дейности, насочени 

към разрешаването на важни обществени проблеми, като тези дейности 

носят и приходи за предприемача. То е свързано с „нестопанския” 

сектор, както и с концепцията за „социална икономика”, която набляга 

на цели, които са в полза на общността и обществото като цяло, а не 

изцяло насочени към печалбата на компанията.   

Не всички предприятия, предоставящи социални услуги, са социални 

предприятия. Например предприятие, което предоставя луксозни 

рехабилитационни услуги, работи в социалния сектор, но не е социално 

предприятие, ако работещите в него нямат полза от дейността му или ако 

предприятието се нуждае от помощ от държавата, за да работи. 

 „Социалната чайна“ е пространство за чай и билкови напитки, 

събития, работилници и първо работно място на младежи 

израснали в социални домове. Проектът е създаден през 2014 г. 

във Варна, България. Той има за цел да подкрепи млади хора от 

проблемна социална и/или семейна среда, като им създаде 

възможност за независим начин на живот. 
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 „ОЛЕ МАЛЕ“ е платформа, в която майките на деца с увреждания 

могат да продават ръчно изработени от тях продукти, което им дава 

финансова и работна независимост и директно влияе върху 

качеството на живот - на тях и техните деца. Платформата е 

финалист в конкурса „Промяната“ 2017/2018 на глобалната 

фондация Reach for Change. 

 

3. „Зелено“ предприемачество 

Зеленото предприемачество или „еко“ предприемачеството е 

икономическа активност, която съзнателно адресира екологичен проблем 

и/или нужда чрез реализиране на предприемаческа идея, която има 

положителен ефект върху околната среда и в същото време е финансово 

устойчива. Зеленото предприемачество е пряко обвързано със 

социалното предприемачество, с оглед на това, че работи за социална 

кауза в сферата на екологията. 

 Ателие “Трион” е стартъп, който започва своята дейност през 

2014г. Основната линия, към която е ориентирана работата на 

ателието е преизползването на отпадъчни материали или т.нар. 

"up-cycling" дизайн. Трансформирането на стари вещи и 

въвеждането им отново в експлоатация е основен метод за 

редуциране на отпадъците. Ателието носи своята социална 

отговорност, организира работилници на теми свързани с 

преизползването, рециклирането и третирането на биологични 

отпадъци. 

 Сдружение “Национална асоциация по велосипедизъм” бе 

наградена през 2016г. от кампанията на ЕК „Европейска седмица на 

мобилността“ за проекта си „До работа с колело нон стоп“ и 

сертифициращата програма „Работодател Велоприятел“, която 
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цели стандартизиране на предпоставките за поощряване и 

подпомагане на служителите да ходят на работа с колело. 

 

4. Предприемачество в сферата на образованието 

Предприемачеството в сферата на образованието представлява 

стартиране и развитие на бизнес, свързан с обучителния процес на деца, 

младежи или възрастни. Добре познати примери за такъв тип 

предприемачество са учебните центрове, в които един учител води курс 

на малка група ученици. Напоследък се появиха много иновативни 

компании и сдружения, базирани на неформални методи на обучение. 

 Сдружение „Българска история“ има за цел да съхрани и 

популяризира българската история чрез своя сайт, обиколки на 

училища с цел изнасяне на уроци по родолюбие, създаване на 

образователни клипове, документални поредици, късометражни 

филми, посветени на бележити лица и събития от родното минало, 

издаване на книги и списания с историческа тематика. 

 „Уча.се“ е онлайн платформа, съдържаща уроците за училище, 

която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език 

чрез интерактивни видео материали. Сайтът покрива 97% от 

учебния материал за учениците от 1 до 12 клас. Уроците следват 

официалната училищна програма на Министерството на 

образованието и науката (МОН) и са съобразени с държавните 

образователни стандарти. Уча.се получава наградата за най-добър 

образователен сайт на България 3 поредни години, а през 2017г. 

МОН избра Уча.се да представлява България за световна награда на 

ЮНЕСКО. 
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5. Креативно или арт предприемачество 

Креативното или арт предприемачеството 

представлява предприемачество в 

областта на музиката, театъра, 

изобразителното изкуство, танците, 

анимацията, киното и други творчески 

сектори. 

 „Grozen Entertainment“ е 

българска културна организация, производствена къща за 2D & 3D 

анимация и комикси, издателство и образователен център, чиято 

дейност е съсредоточена в популяризирането в световен мащаб на 

качеството на съвременното изкуство, създадено в България и в 

чужбина от най-добрите български автори на комикси, 

илюстратори, дизайнери и аниматори. 

 Късометражният филм „Сляпата Вайша“ представлява проект на 

аниматора Теодор Ушев, който създава анимационен филм по 

едноименния разказ на Георги Господинов. Историята разказва за 

едно момиче, което с лявото си око вижда миналото, а с дясното – 

бъдещето, и така се оказва неспособна да живее в настоящето. 

През 2017г. осемминутният филм е номиниран за награда „Оскар“ 

в категорията за късометражен анимационен филм заедно с още 4 

номинации. 

 

6. Предприемачество в сферата на здравеопазването 

Предприемачеството в здравеопазването може да бъде свързано както с 

отварянето или реновирането на здравно заведение, така и със 

създаването на нов уред или метод за лечение или с клинично изпитване 

на нови лекарства. Това е индустрия, която едновременно насърчава 

иновациите и кара компаниите в нея да оперират в рискова среда. 
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 „Комак Медикал“ ЕООД  е признат лидер и доставчик на клинични 

изпитвания в Източна и Централна Европа, Балтийския и Кавказкия 

регион, за био/фармацевтични индустрии и индустрии на 

медицински устройства, за разработване и маркетинг на нови 

медицински терапии. Българската компания е с 20-годишен опит и 

функционира в 21 страни. 

 Платформата „DivaCare“ е приложение в областта на 

телемедицината, което позволява на лекари и терапевти да се 

свързват с техните пациенти и клиенти през мобилен смарт 

телефон или таблет. По този начин да провеждат нужните 

упражнения и терапии. Състои се от 2 части – мобилно приложение 

за пациентите и десктоп уеб приложение за лекарите. Платформата 

дава възможността за двупосочна връзка между терапевт и клиент 

– обмяна на информация, насрочване на срещи и упражнения, 

събиране на биометрични данни и друга важна за лечението 

информация. Всичко това в реално време и без нужда за лични 

срещи. 
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Bulgaria -http://gemorg.bg/zashto-e-vazhno-predpriemachestvoto/ 

„Империя Онлайн“ - http://www.imperiaonline.bg 

„Как се промени стартъп средата през последните пет години и какво 
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„Какви са различните видове инвестиции за стартиращи компании“, 

Редакторски Екип на Entrepreneur.bg - http://www.entrepreneur.bg 

„Невен Боянов и DivaCare в помощ на борбата с рака на гърдата“, 
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