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Въведение
Този документ е част от образователната програма на проекта IDEA, насочен към
справяне с проблема енергийна бедност и представлява теоретичната част от учебната
програма.
Основните цели на образователната програма IDEA са:
• Общите цЦелите на образователната програма IDEA са да:
•
• - Повишаване наи осведомеността на европейските граждани относно
нарастващия проблем с енергийната бедност;
• - да дДопринесе за решаването на въпроса за енергийната бедност и
едновременно с това да се заеме с въпроса за изменението на климата;
• - укрепване Подобри на уменията и компетенциите за на възрастните в областта
на енергийната бедност и енергийното консултиране;
- Подкрепа къми безработните да извършватопределят енергийните консултации като
възможност за намиране на нова работа чрез повишаване на техните компетенции и
знания в областта на енергийното консултиране.

За проекта
Целта на проекта IDEA (Innovative Direction in Energy Advising) е да разработи
иновативна обучителна програма по темата „Енергийна бедност“. Основната цел е да
се подобрят съществуващите подходи и да се разработят нови иновативни
образователни методи и материали за обучение на възрастни в тази насока.
Партньорите по проекта са организации с опит и познания в енергийните и социални
аспекти на енергийната бедност и са позиционирани в едни от най-засегнатите в това
отношение райони - България, Хърватска, Словения и Кипър. Проектът се осъществява
от Кипърски университет (Лаборатория по ИКТ), Сдружение за устойчиво развитие на
DOOR (Хърватска), Енергийна агенция - Пловдив (България) и Асоциация за устойчиво
развитие Фокус (Словения).
Проектът е съфинансиран по програмата Erasmus+
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1. Накратко за Наръчника по предприемачество
Този наръчник е част от обучителна програма по проект IDEA, наред с останалите два
наръчника за енергийни съветници: технически и социален.
Каква е целта на този наръчник?
Този наръчник е създаден по проект IDEA, с основна цел да предостави полезна
информация на лица, които имат желание за професионално развитие в областта на
енергийното консултиране - да оформят своята идея в бизнес план и да търсят
възможности за финансиране.
За кого е предназначен този наръчник?
Този наръчник е предназначен предимно за лица, които желаят да работят в областта
на енергийното консултиране, както и за тези, които са посещавали някои от
образователните програми или обучения за енергийни консултанти, предоставящи
набор от умения и знания, необходими в енергийните консултантски услуги и в
прилагане на мерките за енергийна ефективност.
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2. Относно енергийното консултиране
Важно е да се разграничат два вида енергийни консултанти - сертифицираните
енергийни консултанти са лица вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1, от ЗЕЕ, изготвящи
енергийни обследвания и сертификати за енергийни характеристики на сгради; и
неоторизирани енергийни съветници, изготвящи опростени енергийни обследвания,
анализи и консултации по конкретни инициативи и проекти.
Енергийните консултанти, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1, от ЗЕЕ могат да
извършват обследвания за енергийна ефективност, сертифициране на сгради,
изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на
оценки за енергийни спестявания. Съгласно ЗЕЕ, това са търговци по смисъла на
Търговския закон; разполагат с необходимите технически средства, определени с
наредбата по чл. 44, ал. 9; имат средно техническо образование, висше образование
или придобита научна степен в област на висшето образование "Технически науки";
имат придобит стаж по специалността след завършване на образованието – не помалко от 6 години за лицата със средно техническо образование, не по-малко от 3
години за лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и не по-малко
от две години за лицата с образователно-квалификационна степен "магистър" и за
лицата с научна степен; притежават удостоверение за успешно положен изпит за
повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по тази алинея във
висши училища, обучаващи по специалности в област на висшето образование
"Технически науки", професионални направления "Енергетика", "Електротехника,
електроника и автоматика" и "Архитектура, строителство и геодезия", акредитирани по
Закона за висшето образование.
Несертифицираните енергийни съветници могат да бъдат лица, които не е
задължително да имат завършено образование в областта на техническите науки, нито
да имат предишен опит в областта на енергийната ефективност. Тези лица могат лесно
да бъдат обучени за енергийни съветници по отношение на системата за учене през
целия живот, която ще може да изпълнява различни задачи, свързани с консултиране в
областта на енергийната ефективност, управление на енергията и да извършват
опростени енергийни одити за домакинствата.
Настоящата обучителна програма е предназначена за несертифицирани енергийни
съветници, неправителствени организации, социални предприятия, лица, заети в
местните и регионални власти, които се занимават със социални и енергийни
проблеми, безработни и всички, които се интересуват от енергийна ефективност.
Общи компетенции, които могат да придобият лицатa, завършили обучението за
енергийни съветници:
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Основните компетенции и знания, които ще придобият лицата, които се възползват от
обучителната програма за енергийна бедност са следните:


разбиране на основни термини и понятия за енергията, енергийния източници,
идентифициране на потенциални начини за постигане на енергийни и
финансови спестявания в домакинствата;



способност за изчисляване на потреблението на енергия (електрическа,
топлинна енергия, природен газ, гориво и вода); изчисляване на топлинни
загуби и идентифициране на възможности за предотвратяване на топлинни
загуби в сгради;



знания за потенциално използване на възобновяеми енергийни източници в
домакинства;



разбиране какво е енергийната бедност и какво я причинява; социални и
екологични аспекти на проблема;

Къде могат да работят енергийните съветници?
Лицата, квалифицирани за енергийно консултиране, могат да създават и провеждат
обучения за гражданите, изложени на риск от енергийна бедност, но също и за тези,
които просто искат техните домове или работни места да бъдат по-ефективни; за МСП,
които искат да направят бизнеса си по-енергийно ефективен; да дават съвети за
начините за пестене на енергия в домакинствата, за граждани изложени на риск от
енергийна бедност; да помагат за изчисляване на потреблението на енергия и
посочват потенциалните финансови спестявания в домакинствата; да извършват
прости одити и подготвят доклади за извършени одити с препоръки за прилагане на
прости мерки за енергийна ефективност в домакинствата, изложени на риск от
енергийна бедност.
Енергийните съветници могат да дават съвети на уязвимите домакинства, но и на други
потребители, като МСП и местните власти, относно финансовите мерки, които са в сила
в някои страни и които допринасят за облекчаване на енергийната бедност и за
повишаване на енергийната ефективност.
Енергийните съветници могат да консултират крайните бенефициенти, принадлежащи
към категорията на уязвимите потребители, относно мерките за енергийна
ефективност, финансирани по национални и общински програми.
Енергийните съветници могат да бъдат наети в градски комунални компании,
информационни центрове в града или в местните и регионалните власти, организации
на гражданското общество и доставчици на социални услуги или в сектора на
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здравеопазването, където те могат да консултират гражданите относно мерките за
енергийна ефективност, но и за отворени финансови мерки, насочени към насърчаване
на енергийната ефективност.
Енергийните съветници могат да бъдат назначени в различни публични и държавни
органи, занимаващи се с енергийна ефективност, строителство, опазване на околната
среда и социални мерки за лица с по-ниски доходи, чиято цел е да се облекчи
бедността, следователно енергийната бедност.
Енергийните съветници също могат да бъдат самостоятелно заети или наети от
различни организации, които имат за цел да помагат на енергийно бедните.
Мерките за енергийна ефективност пряко допринасят за намаляване на енергийната
бедност; следователно ролята на енергийните съветници е изключително важна. След
като бъдат обучени да прилагат мерките за енергийна ефективност в домакинствата, те
могат пряко и косвено да повлияят на промяната в поведението на гражданите чрез
обучение на членовете на домакинствата за възможностите за намаляване на
потреблението на енергия, като анализират съществуващото енергопотребление в
домакинствата, и потенциални мерки за повишаване на енергийната ефективност.
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3. Как да си намеря работа в областта на енергийното
консултиране
Примери за работа за енергийни съветници
В рамките на консултантските услуги енергийните съветници могат:
-

Да извършват опростени енергийни одити;

-

Да прилагат прости мерки за енергийна ефективност (уплътнения на врати и
прозорци, LED крушки, аератори на кран, светлоотразителна изолация от фолио
и др.);

-

Да участват и подкрепят прилагането на сложни мерки за енергийна
ефективност;

-

Да консултират домакинствата относно определени възможности за
финансиране - напр. енергийните съветници могат да се обърнат към
домакинство, за да кандидатстват за определен разговор или да го насочат към
други доставчици на социални услуги.
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4. Предприемачеството: създаване на бизнес план и бизнес модел
Кой може да бъде предприемач? Какво означава да си предприемач?
По принцип предприемачът може да бъде всеки човек с ясна и разработена бизнес
идея, начален капитал за стартиране на бизнес, бизнес план, идея за бъдещ растеж и
развитие.
Лицето, което започва свой собствен бизнес, обикновено поема ролята на иноватор,
собственик на бизнес, мениджър, продавач, работодател, мениджър на човешки
ресурси и много други роли.
Преди да започне бизнес, човек, който има идея или изобретение, които би искал да
използва за бизнеса, трябва да помисли какво да се достави, т.е. какъв е продуктът или
услугата, който ще продава, кои ще са клиентите на продукт или услуга, разработени
въз основа на идея или изобретение, т.е. за кого е предназначен продуктът или
услугата, каква би била неговата пазарна стойност, колко пари са необходими за
производството на продукта или услугата и т.н.
Преди да започнете бизнес, начинът на мислене може да бъде описан като създаване
на бизнес модел, който показва „какво и как” ще управлява бизнеса, след като
започне. Следователно бизнес моделът може да служи като модел за запознаване на
предприемача или бъдещия предприемач с потенциалните инвеститори и
заинтересованата общественост.
Какво е бизнес модел?
Казано просто - това е „вашият начин на правене на бизнес“, логиката, чрез която
създавате и доставяте стойност на клиентите си, но също така печелите, т.е. в замяна
получавате стойността, която ви позволява да развивате бизнеса си. (Golob, 2012: 1)
Бизнес моделът са ценностите, които компанията предоставя на клиентите,
стойностите, и които компанията получава в замяна и всичко останало, необходимо за
да направи тази цел устойчива. Бизнес моделът комбинира всичко това: пазари,
клиенти, бизнес на клиенти, резултати и бариери на клиентите, ресурси, бизнес
процеси и ценности (Golob, 2012: 4).
В ръководството за „Иновативни бизнес модели“ (на английски: Иновации на бизнес
модели) Борис Голоб изброява редица въпроси, на които бъдещият предприемач
трябва да може да отговори, за да създаде собствен бизнес модел:
1. На кого служим? Кой използва нашите продукти или услуги? Кои са нашите
потребители?
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2. Кои части от пазара покриваме: географски, ценови, демографски, културни…? Кой
купува нашите продукти или услуги?
3. Какво доставяме? Какви продукти или услуги продаваме? Какви са предимствата или
решенията, които предоставяме на нашите потребители? Как да доставим? Кои канали
за разпространение използваме? Как нашите продукти достигат до нашите
потребители?
4. Как изглежда нашата верига на стойността? Какво купуваме от доставчиците, какво
произвеждаме сами, какво оставяме на партньорите? Какви ресурси имаме,
контролираме и използваме ли? С кои дейности използваме ресурси и превръщаме
суровините и по-ниските стойности в продукти и по-високи стойности?
5. Кои са нашите партньори? Как нашите доставчици и партньори допринасят за
начина ни на създаване на стойност за клиентите, потребителите и нашия бизнес?
6. Как печелим? С какво таксуваме нашите клиенти? Какви разходи възникват при
доставка на нашата оферта? Как да извлечем стойността за себе си? Как да формираме
цената?
7. По какво се различаваме от конкуренцията и как искаме да я надминем? Какво ни
различава от конкуренцията? Как нашите клиенти и потребители чувстват разликата?
Кои разлики са най-ценни?
8. Устойчиви ли са нашите различия? Дали защитаваме нашите специалитети - нещо,
което само ние правим / имаме / знаем? (Golob, 2012 .: 4)

От бизнес модел до бизнес план
Пътят от разработен бизнес модел до бизнес план е сравнително кратък и прост, ако
бъдещ предприемач е разработил подробно своята идея и вече е в състояние да
отговори на всички въпроси, свързани с бъдещ продукт или услуга, бъдещи клиенти,
пазар, стойност верига, други споменати по-рано. Бизнес моделът не може да се опира
само на теоретично мислене за бъдещ продукт или услуга, той трябва да бъде ясно
разработен и направен в писмена форма. Описанието трябва да е ясно не само за
бъдещия предприемач, но и за потенциалните инвеститори и потребители. Бизнес
моделът е част от бизнес план, който може да бъде разписан в документ, съдържащ
подробно разработено описание на технико-технологично предложение и бизнес
модел за иновации, изследвания, развитие на продукти / услуги / производствен
процес, планиране на бюджет, SWOT анализ.
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Бизнес планът е полезен инструмент, който предоставя преглед на бизнес пътя,
идентифициране на неговите силни и слаби страни и вземане на правилни бизнес
решения. Следователно всеки бъдещ предприемач трябва да може да напише бизнес
план. Като се има предвид, чемного често лица, които започват собствен бизнес, нямат
нужни знания или опит, за да напишат самостоятелно бизнес план, има вероятност
определени части от бизнес плана да бъдат написани от специалисти по бизнес
развитие. Само един бъдещ предприемач, като автор на бизнес идея, може да говори
за визията и целите на своя бизнес път и за начините за постигането им. Следователно,
не се препоръчва специалист да напише пълния бизнес план. Написването на бизнес
план е процес на обучение и е от съществено значение да го приемете като такъв, тъй
като всеки бъдещ предприемач независимо от собствените си грешки ще се научи найдобре как да коригира или промени в по-добри определени аспекти своето бъдеще
или текущ бизнес.
Тъй като бизнес планът е в основата на описанието на бизнес идея и бизнес модел,
бъдещият предприемач използва тази основа, когато представя своята бизнес идея
или модел на потенциални инвеститори, което е още една причина да участва във
всяка стъпка на писането на бизнес плана. Когато представя идеята си пред
потенциалните инвеститори, бъдещият предприемач трябва да покаже, че разбира
бизнес плана, да го представи и обясни по ясен и мотивиращ начин, за да спечели
бъдещите инвеститори за своя бъдещ бизнес.
Когато пишете бизнес план е важно да запомните, че това е документ, който трябва да
има определено ниво на гъвкавост и че винаги може да бъде променен. Бизнес планът
е предназначен да предвижда бъдещи събития и начини за адаптиране на бизнеса
към новосъздадените условия и да понижи риска, да намали потреблението на време
и ресурси. Колкото по-добре бъдещият предприемач прогнозира бъдещи събития и
решения на потенциални проблеми, толкова по-големи са шансовете за постигане на
целите.
Редица автори са съгласни, че: „Инвеститорите инвестират пари в хора, а не в идеи,
защото хората са тези, които реализират идеите. Отличен предприемач и неговият /
нейният екип ще направят от средна идея успешен бизнес, докато
средностатистическият предприемач и неговият екип често не знаят какво да правят с
отлична идея и често не успяват да я реализират. ”(Делич, Оберман Петерка, Перич:
28).
Бъдещият предприемач може да намери редица примери за това как да напише добър
бизнес план. Много често потенциалният предприемач определя съдържанието и
структурата на бизнес плана, но почти универсално правило е бизнес планът да се
основава на определени общи принципи.
Бизнес планът трябва да бъде:
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лесен за четене и разбиране,



пазарно ориентиран, а не към капацитета или умениятана предприемача,



съдържа оценка на въздействието върху конкуренцията,



предоставя достоверна и реалистична визия за развитието на инвестицията.

Бизнес планът е важен документ, в който бъдещият предприемач описва своята идея и
бизнес модел, а също така подчертава неговите предимства.
1. Написването на бизнес план изисква време и пари, но те се възвръщат
многократно.
2. Бизнес планът дава ясен преглед на бизнес възможностите.
3. Бизнес планът осигурява по-добър фокус и насоки за бизнес дейности.
4. Бизнес планът може да бъде начин за получаване на заем.
5. Спомага за привличането на сериозни бизнес партньори.
6. Позволява по-бърза и лесна комуникация с околните, бизнес партньори,
финансови и държавни институции.
7. Колкото по-добре изработен е бизнес планът, толкова по-сигурен е
очакваният успех на бизнеса.

В допълнение към универсалните принципи, повечето бизнес планове имат подобна
структура:
1. Идея / възможност: какво е бизнес идея и защо смятаме, че има бизнес
възможност за нейното постигане?
2. Контекст / по-широка картина на развитието на бизнеса: какви са
характеристиките на средата, в която може да се развие и разшири избран
бизнес?
3. Хора: кои са собствениците на бизнеса, какви знания, умения и опит
притежават?
4. Риск: Кои са основните предположения, върху които се развива бизнеса? Кои
са най-големите рискове, които могат да доведат до провал на планираните
дейности и реализиране на бизнес път? Как да се предпазим от тези рискове?
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Основните елементи на бизнес плана:
1. Основна информация за предприемача - какъв вид бизнес има, структура на
собствеността, данни от най-новите финансови отчети;
2. Преглед на продукти и услуги - какво представя на пазара (нови продукти или
модификации), патенти, франчайзи и др.;
3. Анализ на пазара, на продажби и конкуренция - приблизителният обхват на
пазара, обхващащ бизнеса на предприемача, пазарен дял, описание на найважните конкуренти (важно е да се вземат предвид силните и слабите страни, а
също и точка на тенденциите в развитието, защото банкерите търсят оценка за
това какво ще бъде бъдещето на определен отрасъл на икономиката);
4. Маркетингова стратегия - кой пазарен сегмент е целта на предприемача,
начинът на реклама, рекламните разходи и ценовата политика;
5. Производство и дистрибуция - технически потенциал и способност на
предприемача, отговарящ на предписаните стандарти, начин на дистрибуция,
обслужване на клиентите;
6. Финанси - инвестиции и източници на финансиране, очаквани бизнес
резултати;
7. Данни за управление на екипа – коректните и лоялни мениджъри са гаранция
за успех.

Честите грешки при изготвянето на бизнес план включват:
• Неточна оценка на пазара - нереалистична пазарна оценка и възможности за
пласиране на продукти / услуги;
• Неточни оценки на разходите - подценени оперативни разходи;
• Неточни оценки на доходите - надценен общ доход;
• Липса на оборотен капитал;
• Предприемачът не следи изпълнението на бизнес плана.
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Източник: Timmons J., New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st century,
McGraw Hill, 2007
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5. Полезни определения за бъдещи предприемачи
Какво е интелектуална собственост и как да я защитим?
В бизнеса интелектуалната собственост представлява нематериални активи, успешната
експлоатация на които може да бъде ценна бизнес основа.
За да се защитят тези активи и да се стимулира човешкото творчество, което е от полза
за цялостното социално развитие, е създадена система за правна защита на
интелектуалната собственост. Правото на интелектуална собственост включва система
от правни инструменти, регулиращи придобиването на интелектуалната собственост и
защита от неразрешено използване. (Източник: https://www.dziv.hr/hr/intelektualnovlasnistvo/o-intelektualnom-vlasnistvu/ )
Какво е патент?
Патентът е правото, признато за изобретение, което осигурява ново решение на
технически проблем и обикновено се отнася до определен продукт, процес или
употреба.
Патент се придобива чрез потвърждение на правото, дадено от упълномощен орган (в
Република България, Държавната служба за интелектуална собственост на Република
България) въз основа на разглеждане на заявката за патент, която описва
изобретението.
Патентната защита е ефективен бизнес инструмент, който дава възможност на нейните
собственици да възстановят това, което е инвестирано в изследвания и разработки на
нови продукти и технологии, чрез монопол върху използването на защитено
техническо
решение
през
периода
на
патентна
защита.
(Източник:
https://www.dziv.hr/hr/intelektualno-vlasnistvo/patenti/ )
Какво е дизайн?
Дизайнът е външният вид на продукт или предмет. Дизайнът е това, което прави един
продукт привлекателен и желан, като стимулира продажбите на даден продукт и
увеличава неговата търговска стойност. Като една от формите на интелектуална
собственост, индустриалният дизайн защитава пространствените или плоски
характеристики на даден продукт (промишлен или изработен артикул), видими при
редовната му (целенасочена) употреба. Пространствените характеристики са форма и
контур на продукт, докато плоските характеристики са нюанси, линии, цветове,
текстура и комбинация от споменати по-рано функции. Основните условия, които един
дизайн трябва да изпълни за призната защита, са новост и индивидуален характер на
дизайна и неговите характеристики да не зависят единствено от техническата функция.
16
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Какво е запазена марка?
Запазена марка е изключително право, признато като марка, използвана за
разграничаване на продуктите и / или услугите на един човек от другите в
икономическия трафик. Името, логото, емблемата, етикетът или други отличителни
характеристики на вашия продукт и / или услуга могат да бъдат защитени с търговска
марка. В повечето страни търговската марка се получава чрез регистрация въз основа
на проверка, извършена от съответен орган. В Република България това е Държавната
служба за интелектуална собственост на Република България. Основните условия,
които марката трябва да изпълни, за да стане запазена марка, са различия по
отношение на друга, съществуваща търговска марка.

Използвана литература:
1 B. Golob, Inovacija poslovnih modela, Rijeka, October 2012, p. 1:
http://www.step.uniri.hr/wp-content/uploads/2014/12/Inovacija-poslovnih-modela-Step.pdf
2 A. Delid, S. Oberman Peterka, J. Perid, Želim postati poduzetnik, Osijek, p. 28:
https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/%C5%BDelim%20postati%20poduzetnik.pdf
3 Timmons J: New Venture Creation, Entrepreneurship for the 21st century, McGraw Hill,
2007
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Приложения
Приложение 1
Препоръчително съдържание на бизнес плана
1. Информация за предприемача
1.1. Основна информация
1.2. Информация за основателя на ООД, т.е. собственика на занаят - биография (CV)
Този раздел за бизнес план изисква кратка биография на предприемача, който започва
или вече има текущ бизнес. Ако става въпрос за партньорство, се изисква биография на
двамата партньори и трябва да им се покаже ролята в компанията.
Автобиографията трябва да наблегне на работният стаж, който предприемачът е
натрупал досега (като доказателство за знания и умения, които предприемачът е
придобил), както и на образованието (последното завършено образование и / или
обучение).
Предоставяне на следната информация, която трябва да се вземе предвид: опит в
подобни работни места и бивши работодатели, отличия и дипломи, придобити на
предишни работни места, познаване на чужди езици, компютърни умения и др. Важно
е да се изброят компетенциите, придобити на предишни работни места, и тези,
придобити чрез ангажираност на общността - доброволчество (управленски знания и
умения, управление на проекти и цикъл на проекти и др.).
2. Начална точка
2.1. Началото на предприемаческата идея
Като взема предвид своите знания и умения, предприемачът трябва накратко да
опише как е измислил определена бизнес идея, която иска да реализира. Повечето
предприемачи избират идея, за която имат необходимите знания и умения, за да я
реализират. Повече от половината предприемачески пътеки се основават на знанията и
опита на предприемача, придобити в предишни работни места, неговите хобита или
допълнителни дейности.
2.2. Визията и мисията на предприемаческия път - как да го реализираме, от кога, на
колко етапа, възможни решения и т.н.
След като вземете предвид придобитите знания и умения и предвид обстоятелствата,
довели до реализирането на определена предприемаческа идея, е от съществено
значение да се опише план за развитие на бизнеса, т.е. бизнес идея, през периода на
проекта (период на погасяване на заема ако искате заем, когато планирате
разширяване на бизнеса, когато планирате нови работни места, когато планирате да
навлизате на чужди пазари и т.н.).
3. Бизнес предмет
3.1. Описание на текущ бизнес
В този раздел за бизнес плана е необходимо да се опише основната дейност на
фирмата. Освен това е необходимо да се посочи следното: седалище на фирмата,
основател (и), начален капитал (ако е ООД), дата на установяване, решение за
регистрация (регистрационен номер) и дейностите, за които е регистрирана фирмата.
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4. Местоположение
4.1. Описание на текущо местоположение
- седалище (собственост или отдаване под наем), пространствено описание, квадратни
метра, височина, пътища за достъп, логистика, паркинг и др.
4.2. Описание на местоположението на проекта
- ако е различно от текущо местоположение, използвайте 4.1. наново.
4.3. Описание на опазването на околната среда и въздействието
В този раздел за бизнес плана е необходимо да се подчертае как се грижат за
отпадъците, които евентуално се генерират от бизнес дейноста (напр. стара /
използвана хартия, сортирана и изхвърлена в контейнер за хартия, или стъклени
опаковки, сортирани и поставени в специален контейнерза стъкло и др.), и да опише
как се защитава екологичният баланс. Важно е също да се опише локацията на
извършване на дейността - ако дейността се извършва главно извън централния офис,
това трябва да се обясни - напр. за зидарския бизнес седалището не е толкова важно,
тъй като цялата работа се извършва на мястото, посочено от клиента - но ако това е
например търговска дейност, където местоположението играе голяма роля за
генериране на бъдещ доход, е необходимо да се опише това местоположение,
свързаността му с главните пътища и дали има осигурен паркинг за клиенти и др., дали
процесът изисква групова или индивидуална защита (коя от тях) и какво е направено и
е предвидено да се извърши.
5. Технологични и технически елементи на пътеката
5.1. Описание на инвестиционната структура (техническа, технологична)
- пространствени промени (какво и защо), необходимо оборудване (какво да се закупи
и защо), срокове за строителство и закупуване на оборудване.
5.2. Структура и брой на настоящите служители
- общ брой служители, независимо дали получават заплатите си редовно,
предпочитаемо е да се посочат техните данни.
5.3. Структура, брой и динамика на новонаети служители - какъв е техният произход,
кога - време, наличност на пазара, ако имат нужда от допълнително образование - кой
ще го осигури.
6. Пазарна обосновка
6.1. Пазар на доставки
6.2. Пазар на продажби
6.3. Оценка на приходите - пазар
7. Финансови елементи
7.1. Инвестиции в основни активи
- основните активи са дълготрайни активи. Дълготрайните активи са активи с
дългосрочно използване, надвишаващи една година употреба, и те включват:
- земя, сгради, оборудване, финансиране на инвестиции и др.
7.2. Инвестиции в оборотен капитал
- изчислено от коефициента на оборот - напр. материални разходи, обслужващи
разходи, разходи за служители и други разходи.
7.3. Оперативни разходи
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- общи разходи, класифицирани по групи: материални разходи (електричество,
основни и други активи), разходи за външни услуги (лизинг на офис площи, комунални
услуги, промоционални дейности, счетоводство, HPT и мобилен телефон), разходи за
служители и други оперативни разходи.
7.4. Амортизационен бюджет
- амортизацията е обезценка на активи и се отчита като разход и намалява печалбата.
- използва се норма на редовно отписване, но може да се използва и ускорена ставка и
еднократно отписване.
7.5. Източници на финансиране
No.

ИНВЕСТИЦИЯ

1

В основни активи

2

В работен капитал

Стойност в локална валута

%

>

Тотал
Източници на финансиране
1

Собствени финанси

2

Заем
Тотал

- Показва дали инвестициите са направени със собствени ресурси или чрез заем и в
какво се инвестира.
7.6. Прогнозиране на отчета за приходите и разходите (приходи)
- сумата на печалбата или загубата - ако имаме такава.
Прогнозиране на отчета за приходите и разходите на фирмата.
No.

Описание

A

Общи приходи

1

Материални разходи

2

Външни услуги

3

Разходи за служители

4

Амортизационни

Година

Година
+1

Година
+2

Година
+3

Година
+4
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разходи
5

Други разходи

6

Заемна лихва

Б

Общи раазходи

В

Брутна печалба

Г

ДДС (20 %)

Д

Печалба

Прогнозиране на отчета за приходите и разходите на служителите
No.

Описание

I

Доход

II

Разход

1

Материални разходи

2

Външни услуги

3

Разходи за служители

4

Амортизационни
разходи

5

Други разходи

6

Лихва по заем

III

Доход

Година

Година
+1

Година
+2

Година
+3

Година
+4
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IV

Работно
възнаграждение
Основно
Допълнително
Данъчна основа
Основа
Данък
Допълнителен данък

V

Данък и
допълнителен данък

VI

Годишна заплата на
собственика

7.7. Показатели за изпълнение и паричен поток
7.7.1. Паричен поток
- има за цел да покаже способността за обезпечаване на задължения - особено тези,
които се отнасят до заема.
No.

Описание

I/

Доход

A/

Доход

B

Източници на
финансиране

1

Собствени ресурси

2

Заем

Година

Година
+1

Година
+2

Година
+3

Година
+4
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3

Остатъчна стойност

3.1.

От основни активи

3.2.

На оборотен
капитал

II/

Разходи

B

Инвестиция

1

В дълготрайните
активи

2

В оборотен капитал

3

Материални
разходи

4

Външни услуги

5

Разходи за
служители

6

Други разходи

7

Заемно задължение

7.1.

Възстановявания

7.2.

Лихвен процент

Данъци
8
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III/

Нетен доход

IV/

NI-CUMULATIVE

- този вид преглед може да се намери в почти всички книги, но той може да бъде
представен още по-просто – например:
1/

ПЕЧАЛБА + ЗАДЪЛЖЕНИЕ

2/

ЦЕНИ

3/

ОСТАТЪЧНИ ПАРИ

4

ОБЩ

7.7.2. Показатели за изпълнение
а) показатели за ликвидност (коефициент на текуща ликвидност, коефициент на бърза
ликвидност, коефициент на платежоспособност и финансова стабилност) са мерки за
способността на дружеството да покрие своите краткосрочни задължения.
б) показателите за дълг (коефициент на дълга, коефициент на самофинансиране,
финансово съотношение, коефициент на покритие на лихвата, коефициент на дълг и
коефициент на покритие I и II) са финансови мерки на компания, покривани от други
източници на финансиране.
в) показатели за активност (коефициент на общ оборот на активи, коефициент на
краткосрочен оборот на активи, коефициент на оборот на вземания и период на
събиране на вземанията) са мерки за ефективност на компания, използваща собствени
ресурси.
г) показателите за ефективност на разходите (обща ефективност на бизнес разходите,
ефективност на продажбите, оперативна ефективност, ефективност на разходите за
финансиране и ефективност на специални дейности) измерват съотношението на
дохода към разходите - колко приходи се генерират на единица разходи.
д) показателите за рентабилност (нетен марж на печалба, брутен марж на печалба,
нетна възвръщаемост на активите, брутна възвръщаемост на активите и
възвръщаемост на собствения капитал) измерват възвръщаемостта на инвестирания
капитал.
е) инвестиционни показатели (печалба на акция - EPS и обща възвръщаемост на
акционерите).
ж) Критична точка е тази сума на продажбите (парични или количествени), когато
бизнес дейностите са на нула (няма печалба - няма загуба).
След като е известна критичната точка, тогава се определя и планът за минимални
продажби, който ще бъде реализиран.
8. Окончателна оценка на проекта
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- актуална оценка и в края - обобщена оценка, свързваща собственика и плана. Това е
най-важната част за собственика на бизнеса. Оценката е лесна за тези с бизнес опит и
малко по-трудна, когато предприемачите влизат в нова, различна програма.
(Източник: www.mingpo.hr; BUSINESS PLAN for project worth up to HRK 75,000,000.00;
accessed on the 4th of April, 2019)
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