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1. Публични източници на финансиране (правителствени фондове, 
структурни фондове и други фондове на ЕС) 

 
Предприемачите могат да кандидатстват и да получат безвъзмездни средства от 

ЕС чрез разработване на проекти. Те, както и другите видове финансирания се 
различават в зависимост от вида на застъпената програма, налагайки определени 
ограничения и / или специални условия. 

 Такъв е  случаят с проектите с безвъзмездно финансиране, реализирани по 
програми на Европейския съюз: 

 Задължително е да се представи стандартен формуляр; 
 Средствата се предоставят с цел насърчаването на определени политики 

на ЕС; следователно, целите на източника на финансиране трябва да се знаят и да 
се вземат под внимание. По този начин, те налагат по-силно изразени ограничения 
върху целите на организацията, ако двата вида цели не съвпадат, предложението 
не е допустимо, независимо колко аргументирано е искането за финансиране, 
независимо и от това колко спешен е проблема, и без значение колко богат опит 
има организацията,  която желае проекта. 

 Срокът при проектите с безвъзмездна финансова помощ е наложителен, 
което създава съществена разлика с търговските проекти, при които е особено 
важно решението относно съответния брой години, за които да се оцени 
жизнеспособността на проекта. За проектите с публично финансиране програмата 
за финансиране предвижда един марж от време за реализиране на проектите, 
предлагайки минимален и максимален срок за осъществяването им.  

 Бюджетът е по-скоро ограничение, отколкото цел: а именно, че 
основното предизвикателство е как да се използва максимално даден бюджет, но 
също така и в условията  на ефикасност и ефективност на резултатите.  

 В зависимост от избраната програма, от вида и големината на 
бенефициента, географската зона на осъществяване на проекта, съществуват 
различни правила и прагове  за съфинансиране, определени от рамкови документи 
и ръководства на кандидата. 
 
Пример: 

 
  
 
Малки предприятия                                      Средни преприятия 
50 работника                                         50 работника 
10 000 евро оборот                                50 000 евро оборот 
 
Участие на ЕС:                Участие на ЕС: 
максимум 60% - рег. Букурещ-Илфов  максимум 50% - рег. Букурещ-Илфов  
максимум 70% - другите райони   максимум 60% - другите райони 
 

 Ефективното управление на европейските проекти създава един баланс 
между: 

 Постигане на целите (на развитието) 
 времевите ограничения; 
 предварително определените ресурси (фиксиран бюджет); 
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 процедури/стандарти, наложени от ЕС, като между тях можем да 
изброим: 

 Осигуряване на отделно отчитане на разходите по проекта; 

 Правилното прилагане на законодателството в областта на 
обществените поръчки; 

 Запазването на активите, придобити по време на проекта за период, 
определен от споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ; 

 Запазване на проектните документи и предоставянето им на 
контролните екипи за периода, определен в  договора за 
безвъзмездна помощ. 

 Анализ на целите, поставяне на цели, съставянето на проектното 
предложение, това са фази, които са много по-важни, отколкото в  обикновените, в 
търговските проекти, или в тези, които са инициирани вътре в организацията от 
различните отдели. 

 Запознаване с документите на източника на финансиране: Ръководство на 
програмата / Наръчника на кандидата, запознаване със сроковете на проекта, 
запознаване с общите цели на източника на финансиране са също допълнителни 
стъпки, които липсват при обикновените проекти. 

 Финансиращия орган не се стреми да възстанови сумите, предоставени 
първоначално, и да получи допълнително средства (лихва); възстановяването на 
"кредита" или "инвестицията" става под формата на насърчаване на определена 
политика, а оттам и акцентиране фокуса върху резултатите, устойчивостта на 
резултатите, методите за разпространението / популяризирането им. 
 
 
1.1. Начини за достъп до публични средства: понятия, свързани с изготвянето 
на проекти   
 

Проектите са начин за оцеляване на организациите в сегашната икономическа 
среда, независимо дали тези проекти се финансират от източници, външни за фирмата 
- публични източници, структурни фондове, банкови кредити или собствени 
източници. 

В Румъния и България, тази тенденция става господстваща, особено в контекста 
на интеграцията в ЕС. В този контекст, управлението на проекти предопределя 
нарастващото значение, успеха или неуспеха на тази сложна и строга дейност по 
проекта. 

 

Управлението на проектите представлява използване на набор от знания, умения, 
способности, инструменти, методи и техники с оглед изпълнението на общите и 

специфични цели на проекта. 

Целта на управлението на проектите е да се постигне определен резултат, при 
спазване на финансовите, времевите ограничения, качеството и техническите 
изисквания на проекта. Често задавани въпроси, които трябва да отговарят за 
управление на проекти. Най-честите въпроси, на които управлението на 
проектите трябва да даде отговор са: 

 Колко време продължава проекта? 
 Дали наличните ресурси са достатъчни за посрещане на планирането? 
 Забавянето на определена дейност / на съвкупност от дейности ще 

доведе ли до забавяне на целия проект? 
 Качествените и технически стандарти могат да бъдат спазвани само в 

контекста на финансовите и времеви ограничения ли? 
 

Какви са етапите на управлението на проекти за бенефициентите на средства 
от ЕС ? 

 
Управлението на проекта преминава през следните етапи, наречени жизнени цикли на 
управление на проекта: 
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1. иницииране/замисъл: В тази фаза, кандидатът трябва да има 
ясни отговори на някои ключови въпроси, като например: 

 Нуждата/проблема, към които е насочен проекта дали са реални и 
правилно идентифицирани? 
 Решаването на този проблем приоритет ли е в стратегическия план 

за развитие на организацията?  
 Трябва ли непременно сега да се реализира проекта?  Защо сега, а 

не по-късно? 
 Дали идеята на проекта и неговите цели са наистина най-добрият 

начин за решаване на проблема, който е правилно идентифициран?  
 

2. планиране/развитие на идеята за проект: На този етап се 
осъществява определянето и подробното описание на целите, избора на най-
добрата стратегия за постигането им, и съответно изготвянето на 
предложението за проект. 

3.  Проектното предложение всъщност е самият план /целевият план 
на проекта иначе казано. Той е в основата на дейностите по мониторинга на насоките 
на развитие, на дейностите, които се реализират през целия срок на осъществяване  
на проекта. 

Проектното предложение включва задължително и информация относно: 
 общите и специфични цели на проекта и как те отговарят на целите и 

задачите на програмата за финансиране; 
 методите и дейностите, предназначени за постигане на тези цели; 
 мотивите, поради които се кандидатства с този проект; 
 очакваните резултати; 
 бюджета на проекта; 
 времевият график на дейностите, началните и крайните дати на дейностите, 

взаимозависимостите между тях; 
 предоставяне на ресурси, начинът на разпределение на ресурсите по 

дейности; 
 рисковете, свързани с проекта и начини за справяне с тях; 
 състав на екипа, осъществяващ проекта; 
 показатели за изпълнение / начини за оценка на успеха. 

 
4. Осъществяване на проекта: Този етап се отнася до действията 

на ръководителя на проекта по време на изпълнението, след като е завършено 
планирането. Определяне на екип по проекта и възлагане на задачи на всеки от 
неговите членове, определяне на начините за комуникиране - това са първите стъпки 
за изпълнение на дейностите, така както те са били планирани и одобрени от 
финансиращия орган.  
Ако в етапа на планиране/изготвяне на проектното предложение е работено сериозно 
и с отговорност, в етапа на изпълнението успеха е гарантиран пропорционално на 
положените усилия. Въпреки това, нито един проект не се реализира 100% по 
план. Затова управлението и контрола на промените, които настъпват по време на 
реализацията на проекта имат решаващо значение за успеха или провала на проекта. 
Най-общо казано, може да се твърди, че успехът на проекта зависи от капацитета на 
водещата организация за предотвратяване или намаляване на последиците от 
вътрешните и външни фактори.  

 

В допълнение към тези усилия, успехът на проекта е възможен, ако са 
изпълнени няколко условия, между които: 

 Проектът се радва на подкрепа на ръковоството на организацията; 
 Проектът се осъществява в благоприятна външна среда; 
 Проектът се базира на гъвкава и реалистична стратегия; 
 Проектът следва поредица от реалистични цели; 
 Проектът има подходяща организационна структура; 
 Проекта се управлява по професионален начин; 
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 Важните решения за проекта са взети чрез консултации с всички 
заинтересовани страни, чиито интереси са пряко или косвено засегнати 
от реализацията на проекта; 

 Екипът по проекта е добре изграден и мотивиран; 
 Фактическото започване на проекта се предшества от внимателен и 

задълбочен анализ на външната среда на проекта, което дава ясна 
картина за външните фактори, които могат да повлияят на успеха на 
проекта;  

 между тези, които участват в проекта има ясно разделение на 
отговорностите и правомощията, на областите на компетентност, на 
йерархичните взаимоотношения, отчетност и комуникиране, които са 
установени ясно и недвусмислено от самото начало 

 
5. мониторинг и контрол. На този етап се проследяват промените 

от първоначалния план по отношение на размера на всеки проект, респективно: 
 разходите / ресурсите и сроковете за изпълнение на задачите и 

финализиране на дейностите   
 За следене на разходите и спазването на сроковете, могат да се 

изготвят таблици, които да илюстрират разликите между това, което е 
било планирано и това, което е постигнато, данните могат да се 
обработват с помощта на специален софтуер, като например Primavera 
Project Planner или Microsoft Project Manager 

 обхват (съдържание) на проекта -  
Промяната на обхвата на проекта (цели, дейности, положен труд) 
може да се докаже чрез ограничаване, разширяване или цялостна 
промяна.  

 Те влияят на крайния резултат, и разбира се,  водят до включването на  
нови разходи. В проекти, финансирани от публични фондове, всяко 
увеличение на разходите се поемат изцяло от бенефициента / 
кандидата; 

 От друга страна, промяната на обхвата може да доведе до спиране на 
финансирането;  

 Качество на  „продуктите” - 
 Нарушаването на стандартите за качество възниква в следствие на 

промените в първите три аспекта: разходи, крайни срокове, област на 
действие. 

 

Забележки и препоръки: 
За проекти с безвъзмезднo финансиране, мониторинга се радва на 

привилегировано внимание от страна на финансиращия орган, което е 
допълнителна причина за третиране на този етап с цялата сериозност. 

В този смисъл не инициирайте строги действия за мониторинг, само 
защото донора го изисква, а защото сте привързван към проектната идея и 
искате тя да приключи успешно. 

Разнообразявайте процедурите, наложени от финансиращия орган с 
вътрешни процедури за мониторинг и контрол. 

 
6. Заключение: В този етап ръководителя на проекта извършва 

следните дейности: 
 получава одобрение на окончателните резултати; 
 изготвя и представя окончателните доклади; 
 информира партньорите за приключването на проекта и постигнатите 

резултати; 
 убеждава се, че са закрити сметките на проекта; 
 прави оценка на проекта за вътрешна употреба; 
 акцентира върху изпълнението; 



 

 7 

 публично обявява приключването на проекта и резултатите, които са 
получени; 

 подчертава евентуалното неизпълнение на поставените цели. 
 
 
Как се подготвя и разработва предложение за проект с европейско 

финансиране? 
 
Въпреки че, стъпките са еднакви за подготовката на всяко проектно 

предложение, това, което ги прави различни е тежестта, оказана на различните 
категории, липсата или наличието на специфични позиции, в зависимост от вида на 
финансиращия орган и финансирането (безвъзмездно / възмездно), размера на 
финансирането и др.: 
 
1. Запознаване със стратегическите цели  за развитие на организацията, тяхното 

публикуване или актуализиране. В зависимост от тези цели, ще се изготви списък с 
общи проектни идеи; 

2. Въз основа на стратегическите цели на организацията и на проектните идеи ще 
се търсят подходящи източници на финансиране; 

3. Избраните източници на финансиране ще бъдат онези, чиито цели съвпадат с 
целите на развитие на организацията. Също така източника на финансиране е 
избран според това, коя област е готов да финансира, което означава, че 
дейността на промоутъра трябва да е сред областите, подкрепяни от източника на 
финансиране. 

4. Особено внимание следва да се обърне на обявата (покана за кандидатстване), 
чрез която се оповестява публично всеки конкурс за проекти. Обявата съдържа 
основна информация за условията за участие в този конкурс. Ако не сте наясно 
относно някои аспекти на съответната обява, може да се влезе във връзка с 
финансиращия орган, за да се изяснят тези въпроси. 

5. Целите и приоритетите на програмите за финансиране са много важни, а 
познаването им гарантира, че целите и проектната идея на кандидата се вписват в 
приоритетите  на финансиращия орган. 

6. Всеки един от критериите за допустимост има особена важност за финансиращия 
орган. Ако организацията, възнамеряваща да представи един проект не отговаря на 
поне един от критериите за допустимост, тогава кандидатурата трябва да бъде 
прекратена, преди да се пристъпи към работата по изготвянето на проекта.    

7. Крайният срок за подаване на проекта е много важен. Взетото решение за участие 
в конкурса за проекти, очевидно, е взето, когато крайният срок за подаване на 
заявлението не е преминал или ако финансирането позволява редактиране на 
заявление и получаване на необходимите разрешителни, договори и документи. В 
противен случай, и  ако програмата е интересна и от значение за кандидата, той 
трябва да си отбележи и да запомни следващия краен срок. За предпочитане е, 
начинът за изискване на допълнителна информация, да бъде в писмена форма - по 
факс или електронна поща, включително и за отговора.   

8. Срещите, семинарите, обученията, организирани от финансиращия орган могат да 
се окажат изключително ценни относно очакванията и стандартите за оценка на 
съответните агенции. 

 

Допустимостта е качеството на един проект да отговаря на определени 
критерии, установени от финансиращия орган относно:  

 Организацията, която иска финансирането 
- типът на организацията - с нестопанска цел, неправителствена 

организация, публична институция, държавен орган, публично дружество, 
фирма със смесен капитал и така нататък; 

- Размер на организацията (брой служители и оборот / бюджет за 
текущата финансова година или предходната); 

- Положение на организацията, в момента на подаване на молбата (без 
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загуба, не е в несъстоятелност, има силни финансови ресурси). 

 Партньорите, с които може да се осъществи проекта (също); 

 Периодът, в който може да се осъществи проекта; 

 Видовете дейности, които могат да се осъществят (дейности по 
обучение, консултантски услуги, мобилност, строителство, строителни 
продукти, изследвания, и др.); 

 разходите (минималната и максималната сума, която може да се иска, 
отношението между исканата сума и сумата на собственото финансиране, 
разходи за персонал, инвестиции и оборудване,  инвестиции в саниране 
на сгради и др.); 

 зона на реализация на проекта; 

 специфичните критерии за допустимост / техническа допустимост 
(напр. качеството на съществуващите технически инсталации, 
минималния брой депозити, становища от здравните органи или от тези за 
защита околната среда). 

 

 
 Полезна информация може да се намери в информационния пакет на 

програмата / покана за представяне на предложения, предоставени от 
финансиращата институция. 
 

Обикновено информационния пакет съдържа:  

 Ръководство на програмата / Наръчник за кандидатстване; 

 Стандартен формуляр за кандидатстване/формуляр за искане за 
финансиране; 

 Формуляри свързани с документите (образец на бюджет, модел на CV, 
приет за членове на екипа, логическа рамка матрица, бизнес план, 
предпроектни проучвания, максималните нива, разрешени за дневни 
разходи, използавните кодове за дейност). 

 

 
 Видовете проекти, финансирани преди това по програмата за отпускане на 

безвъзмездна помощ представляват важна информация за поведението и 
приоритетите на финансиращия орган. По този начин, може да се получи представа 
за темите, с приоритет за финансиращия орган, профила на печелившите 
институции; 

 Ще се състави списък за проверка, представляващ синтетичен документ, който 
помага за проверката на наличието на всички документи, които трябва да бъдат 
включени в досието за кандидатстване. 

 
Матрица на логическата рамка: важен инструмент в управлението на проекти 
с европейско финансиране  

 
За проекти с европейско финансиране основен инструмент за управление на 

проекти е Матрицата на логическата рамка, според наръчника „Project Cycle 
Management (PCM)” - "Управление на проектния цикъл", приет от Европейската комисия 
през 1992 г. 

Логическата матрица (MCL) е метод за представяне на съдържанието на проекта, 
по начин, по който е възможно да се установят логически и систематически целите на 
проекта.  

Тя се отразява в причинно-следствената връзка между различните нива на 
целите, за да се провери дали тези цели са изпълнени и да се определи какви 
хипотези (фактори), извън контрола на проекта могат да повлияят на неговия успех. 
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Логическата матрица (MCL) е инструмент за управление за всеки етап на един 
проект и "директор" за създаването на други последващи инструменти, като например 
плана за изпълнение на дейностите по проекта. 
 

Между Логическата матрица и формата на проектното предложение 
(формуляр за кандидатстване) трябва да има тясна връзка, по-специално по 
отношение на: 

 Заглавията на разделите; 
 общите цели; 
 обхвата на проекта или програмата; 
 резултати, дейности, ресурси, разходи; 
 тестови показатели, предположения. 

 
Логическата матрица се използва не само от бенефициентите на грантовете, тя 

се прилага на всички нива на връзки, започвайки от фазата на програмиране. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цикъл на проектите съгласно Логическата матрица – основни документи и решения 
 
 
Логическата матрица е инструмент, съставен от 4 реда и 4 колони, съгласно 

долната фигура: 

 
 

А разработването и тълкуването й трябва да следва два аспекта: 

 Вертикална логика: 
 показва какво трябва да бъде направено в рамките на проекта (кол. I) 
 Изясняване на причинно-следствени връзки / логиката на интервенция 

на проекта (кол. I) 
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 Подчертава предположения – външни аспекти, които не могат да бъдат 
контролирани от екипа по изпълнението (кол. IV). 

 
Вертикалната логика на Логическата матрица може да се опише по следния 

начин: 
 Ако предпоставките са изпълнени, дейностите могат да започнат; 
 ако дейностите са били извършени в пълен обем и ако предпоставките на 

това ниво (дейности) са изпълнени, очакваните резултати са постигнати; 
 ако заложените резултати по проекта са постигнати изцяло и ако 

предпоставките на това ниво (на резултатите) са изпълнени, целта на проекта 
е изпълнена; 

 ако целта на проекта е изпълнена и предпоставките на това ниво (на 
целта) са изпълнени, проекта е способствал за изпълнение на общите цели 
на проекта  

 
 
 

          
 

Хоризонтална логика    Вертикална логика  
 

 Хоризонталната логика има за цел да се измери въздействието на проекта и 
ресурсите, използвани по време на изпълнение на проекта чрез: 

 Определяне на ключови показатели за проверка на целите, (кол. II) 
 Източниците на информация, чрез които те ще бъдат проверявани (кол. 

III). 
 

Случай 1 
Подредете следните групи от информация, така че да представят една логическа 
система (вертикална или хоризонтална логика) на логическата рамка: 
 
Група 1- цели: 

 Иницииране на стратегически партньорства в подкрепа на устойчивото 
икономическо развитие в басейна на Черно море, чрез интегриране на 
туристическия потенциал на региона 

 
Група 2- показатели: 

 Брой на срещите за изработване на обща стратегия  (3); 
 броя на съвместно разработените стратегии за насърчаване на туризма 

(1); 
 броя на отпечатаните и разпространени съвместни стратегии за 

насърчаване на туризма (600); 
 броят на общите инструменти за насърчаване на туризма, разработени в 

рамките на партньорството: 1 филм, 3 рекламни спотове, 20 
радиопредавания, една виртуална платформа. 

 
Група 3- средства за проверка: 

 плана на дейностите по проекта; 
 календар на събитията; 
 списък на участниците във всяко събитие; 
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 протоколи от срещите за изготвяне на стратегията; 
 списък за разпространение на стратегията; 
 доклади за радиопредавания; 
 отчетите за трафика на виртуалната платформа; 
 копия на договорите за услуги; 
 технически, междинни и финални доклади за напредък.  

 
 
1.2. Източници за публично финансиране за зоната Констанца, Добрич, Хънчещ  
 

A. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

 
(Румъния): Регионална оперативна програма, Приоритетна ос 5: Устойчиво 
развитие и насърчаване на туризма - www.inforegio.ro  

 
5.1 Възстановяване и устойчива оценка на културното наследство и 

създаване / модернизиране на свързаните с тях инфраструктури  
Целите на тази ключова област на интервенция са: 

 Нарастване значението на туризма и културата като фактор за стимулиране 
на икономическия растеж в регионите, при спазване на принципите на 
устойчивото развитие и опазването на околната среда; 

 Удължаване на туристическия сезон; 
 Увеличаването на броя на туристите чрез валоризация на потенциала на 

местния и регионален културен туризъм на националния и международен 
туристически пазар.  

По тази ключова област на интервенция ще се финансират проекти, насочени към 
опазване, възстановяване, реконструкция, съхраняване на историческите 
паметници. В съответствие със Закона за защита на историческите паметници 
nr.422/2001, преиздаван, те се подреждат по следния начин: 

 група A: исторически паметници от национално и световно значение;  
 група B: исторически паметници, представителни за местното културно 

наследство. 
Исторически паметници, представителни за местното културно наследство могат да 
бъдат разположени както в градска, така и в селска среда. 

 
Бенефициенти: органите на местната/централната публична власт; органи на 

вероизповеданията; неправителствени организации, партньорствата между тях. 
 
Финансирани дейности: 

 Възстановяване, опазване и съхраняване на световното природно 
наследство и модернизиране на прилежащите инфраструктури; 

 Възстановяване, защитата и опазването на културното наследство и 
модернизиране на прилежащите инфраструктури, свързана с 
туристическия потенциал с оглед на въвеждането им в туристическите 
вериги; 

 Възстановяване, защитата и опазване на културното наследство от 
градската среда; 
 

Ориентировъчни допустими дейности:  
 Възстановяване, подобряване, опазване и съхраняване на сградите, включени в 

наследството; 
 Възстановяване, опазване, съхранение и реализация на интериорни картини, 

фрески, външни стенописи; 
 Работите и оборудването за осигуряване на външно и вътрешно осветление, на 

охранителното и декоративно осветление; 
 Реставриране и реконструкция на художествените фасади; 
 Озеленяване, за да се подчертае туристическия облик на реставрирания обект; 

http://www.inforegio.ro/
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 Вътрешно оборудване (инсталации, оборудване и съоръжения за осигуряване 
на климатични условия, за противопожарна безопасност, против кражба чрез 
взлом); 

 Модернизация на комуналните услуги (ток, вода, канализация); 
 Съоръжения за излагане и защита на движимото и недвижимо културно 

наследство; 
 Благоустрояване на защитените територии чрез разграничаване и обектите на  

наследство (където е приложимо); 
 Изграждане на обектите за комунални услуги (паркинг, тоалетни, 

информационни и рекламни пунктове, знаци); 
  Благоустрояване/трасиране на туристическите маршрути до възстановените 

културни обекти; 
 Изграждане / възстановяване / на пътищата за достъп до възстановените 

културни туристически обекти.  
 
 
Ключова област на интервенция 5.2 Създаване, развитие и модернизация на 

туристическата инфраструктура за експлоатация на природните ресурси и 
подобряване на качеството на туристическите услуги  

Целите на тази ключова област на интервенция са: 
 Оценка на природните ресурси с туристическа цел; 
 Разнообразяване на туристическите услуги; 
 Подобряване качеството на услугите по настаняване; 
 Създаване / разширяване на туристическите атракции, с цел да се увеличи 

броя на туристите и да се удължи престоя им. 
 
Бенефициенти: органите на местната власт и партньорствата между тях, 

асоциации за междуобщностно развитие, малките предприятия (включително 
микропредприятията) и средните предприятия в областта на туризма и / или 
прилежащи дейности  
 

Дейности, които могат да бъдат финансирани: 

 обществената туристическа инфраструктура: 
 благоустрояване с туристическа цел на природните обекти с 

туристически потенциал - допустими дейности: 
 благоустрояване с туристическа цел на туристическите природни 

обекти (геоложки образувания, пещери, мини, мини, вулкани, езера) с 
осветление, отопление, вентилация, създаване / обновяване на санитарни 
помещения, създаване на пунктове за събиране на боклука; 

 изграждане / модернизиране на пътища за достъп до големи 
природни забележителности;  

 валорификация на планинския туристически потенциал – допустими 
дейности:  

 изграждане / модернизиране на пунктове (кули) за наблюдение/ 
филмиране/ фотографиране;  

 изграждане / обновяване на планински хижи;  
 изграждане на спасителни пунктове. 

 Развитие на балнеотуризма -   Допустими дейности:  
 рехабилитация / модернизация на пътната инфраструктура, 

включително комуналните услуги в спа курортите, климатичните, 
и балнеоклиматичните курорти; 

 създаване / рехабилитация на СПА парковете и на парковете - 
градини. 

 Туристическа инфраструктура за публично-частно ползване  
 Развитие на балнеотуризма - допустими дейности: развитие на мрежата 

за улавяне и / или транспортиране на минералните извори с терапевтичен 
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потенциал (минерални води, лечебни езера и здравословните фактори) от спа 
курорти, климатични и балнео-климатични курорти; 

 създаване, обновяване, оборудване (включително и комунални 
услуги) основи на лечебните бази в туристическите курорти, включително и 
терапевтичните солни мини. 

 Модернизиране и разширяване на структурите за настаняване, както и на 
прилежащите комунални услуги; 

 създаване, възстановяване и разширяване на инфраструктурата за отдих, 
включително на свързаните с това комунални услуги - допустимите дейности: 

 създаване и оборудване на къмпинги, включително и конкретни 
комунални услуги (тоалетни, течаща вода, осветление, пунктове за 
събиране на отпадъци);  

 изграждане на плувни басейни, басейни за кинезитерапия; 
 изграждане на спортни площадки; 
 модернизация на жп линиите – теснолинейки, с туристически 

интерес в полупланинските и планински райони; 
 създаване на туристически пристанища, включително кейове, 

разположени на езера за развлечение; 
 изграждане на ски пистите (включително изграждането на 

съоръжения за транспортиране на хора, монтаж на съоръжения за 
производство на изкуствен сняг, инсталирането на нощна осветителна 
техника  за ски-пистите,  предоставяне на оборудване за поддържане на 
ски пистите); 

 изграждане / развитие на пистите за практикуване на други зимни 
спортове;  

 специфични съоръжения за водни спортове; 
 създаване / модернизиране на сухопътните маршрути, местата за 

отдих и почивка, съоръженията за ползване на минерални извори; 
 изграждане на велоалеи. 

 
 

Ключова област на интервенция 5.3 – Насърчаване на туристически потенциал 
и създаване на необходимата инфраструктура, за да се повиши привлекателността на 
Румъния като туристическа дестинация 

Целите на тази ключова област на интервенция са: 
 Насърчаване на румънския туристически потенциал чрез подобряване на 

имиджа на страната, с цел рекламиране на Румъния в чужбина и 
увеличаване на нейната привлекателността за туризъм и бизнес; 

 Създаване на Национални центрове за информация и туристическа 
реклама (CNIPT) с цел повишаване на броя на туристите; 

 Създаване на интегрирана компютъризирана система за предлагане на 
туристически оферти в Румъния. 

 
Дейност: Развитие и укрепване на вътрешния туризъм, чрез насърчаване на 

специфични продукти и специфични маркетингови дейности. 
Бенефициенти: органи на местната публична администрация, неправителствени 

организации, имащи дейност в областта на туризма за най-малко 6 месеца; 
партньорства между тях.  

Ориентировъчни допустими дейности: 
 маркетинг чрез интернет и други електронни носители (CD / DVD), 

както и други онлайн дейности за популяризиране;  
 участие в туристически борси и други изложби в страната; 
 организиране на събития и мисии, с роля в увеличаване на 

туристическия трафик в Румъния или с въздействие за повишаване на 
осведомеността за Румъния като туристическа дестинация в страната; 

 директни маркетингови дейности, като разпространение на листовки, 
персонализирани писма (в пощенски кутии, в зони с интензивен трафик по 
местоживеене, в офиса, чрез списък на получателите); 
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 промоционални дейности чрез телевизионни  канали, които имат 
предавания за туризъм или други програми, свързани с увеличаване на 
туристическия трафик в Румъния, повишаване на осведомеността за 
румънските туристически дестинации или осъзнаване важността на румънския 
туризъм; 

 общи действия, свързани с публикации и реклама на румънски 
туристически дестинации и румънски туристически продукти: рекламни 
публикации във вестници, интернет страници, пътеводители, каталози, албуми, 
книги със специфична туристическа информация, специализирани публикации, 
външна реклама в страната (съобщения, разпространение на тв-видеоклипове, 
банери и др., в метро, летища, гари, зони с интензивен трафик и др.), реклама 
на румънските туристически дестинации и продукти в местните медии, в 
целевите пазари, издаване на каталози, брошури, листовки, плакати и 
брошури, различни печатни издания, туристически гидове и карти, 
билбордове, снимки, диапозитиви, аудио - видео касети, филми с  
туристическа тематика, CD-та и DVD-та за туризъм и др. 

 
(Румъния): Регионалната оперативна програма, Приоритетна ос 1: Подкрепа за 
устойчиво развитие на градовете - градските центрове в растеж, Ключова 
област на интервенция: Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 
-  www.inforegio.ro  

 
Дейност 1.1 Рехабилитация на градската инфраструктура и подобряване на 

градските услуги, включително градския транспорт  
Допустимите дейности, които оказват влияние върху туризма: 

 световното културно наследство– UNESCO- национално и местно от градска 
среда, както и инфраструктурата за културни дейности: 

 възстановяване, подобряване, опазване и съхраняване на сградите 
наследство, включително: 

 възстановяване, защита и опазване на картини, фрески, стенописи; 
 възстановяване / благоустрояване на пътищата за достъп 

(пешеходни пътеки и пътни платна) до рехабилитираните обекти и 
до вътрешната част на тяхната защитена територия; 

 дейности и оборудване за осигуряване на външно и вътрешно 
осветление, осветление за охрана и декоративно осветление; 

 благоустрояване на защитените територии чрез разграничаване и 
ограждане на обектите (когато е приложимо) 

 за целите на наследството (ако е нужно)  
 създаване на прилежащите комунални услуги (паркинги, санирани 

възли, знаци и т.н.); 
 възстановяване, рехабилитация или укрепване на сградите, в които се 

провеждат културни дейности (театри, музеи, културни центрове и др.) и 
обезпечаването им със специализирана техника, включително оборудване за 
комуникационни и информационни услуги. 

(Румъния): Секторна оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 
приоритетна ос 3 "Повишаване на адаптивността на работниците и 
предприятията"-  www.fseromania.ro  
 
Приоритетна ос 3 има за цел да насърчи предприемаческата култура като важен 
фактор за повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез обучение: 

 да осигури базово обучение по управление на тези, които искат да започнат 
бизнес чрез подобряване на управленските умения на ниво малки и средни 
предприятия,  

 чрез обучение и помощ за работниците и служителите в секторите, които са 
засегнати от преструктурирането на икономиката.  

Също така, ще се финансират дейности, насочени към подобряване на адаптивността 
на предприятията, особено на малките и средни предприятия, както и на служителите 
към промените, дължащи се на въвеждането в голям мащаб на съвременни технологии 

http://www.inforegio.ro/
http://www.fseromania.ro/
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и нови организационни решения. Ще бъдат подкрепено и развитието на партньорствата 
и насърчаването на инициативи на социалните партньори и гражданското общество. 
  
Специфични цели на тази приоритетна ос са: 
 

 развитие на предприемачеството чрез оказване на подкрепа на физически лица 
за започване на бизнес; 

 усъвършенстване на уменията на специалисти в управлението и организацията 
на работата; 

 повишаване на нивото на специализация на служителите чрез актуализиране и 
подобряване на уменията; 

 повишаване на нивото на участие на социалните партньори и 
неправителствените организации в предоставянето на услуги на общността. 

 
Област на интервенция: “ Обучение и подкрепа за предприятията и служителите, 
за насърчаване на адаптивността” 
 
Ориентировъчни дейности: 

 Подкрепа на иновативните методи за гъвкава организация на работа, 
включително нови работни практики и подобряване на условията на труд; 

 Предоставяне на услуги по обучение на работното място, за развиване уменията 
на служителите с цел  подобряване на качеството и производителността на 
труда; 

 Подпомагане дейностите и мерките за предотвратяване на професионалните 
болести, насърчаване на здравето и безопасността на труда, както и 
осигуряване на приятелска работна среда и насърчаване на съчетаването на 
професионалния и семейния живот; 

 Насърчаване и подкрепа на професионалното обучение на персонала в областта 
на здравния мениджмънт и на медицинския персонал; 

 Информационни и разяснителни кампании за промяна в работната среда на 
социалните нагласи и стереотипи към уязвимите групи; 

 Насърчаване на професионалното обучение в областта на новите технологии, 
включително информационните и комуникационни технологии, опазване на 
околната среда и контрол над замърсяването; 

 Насърчаване на транснационалния обмен на опит по отношение на повишаване 
на адаптивността; 

 Предоставянето на сертификати за качество / награди на фирмите, които 
насърчават гъвкавата организация на труда и услуги с цел улесняване на 
съвместяването на семейния живот на своите служители с професионалнта 
дейност. 

 
(България) Схема за финансиране BG161PO001/3.2-03/2012 " Подкрепа за Развитие 
на регионалния туристически продукт и маркетинг: www.bgregio.eu  
 

Специфичните цели на схемата за финансиране са: 

  подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, 
популяризиране на природното, културното и историческо наследство; 

  икономическата диверсификация на зоната или региона; 

  намаляване на сезонността и увеличаване на процента на заетост в 
туристическите обекти; 

 привличане на нови сегменти туристи за специфичните региони и използване на 
потенциала на вътрешното търсене; 

  ефективно използване на съвременни средства и техники, за да достигне до 
зрялост туристически пазар. 
 

Допустими бенефициенти: местни публични власти - общините от България. 

http://www.bgregio.eu/
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Изготвените проекти да се съсредоточат върху създаването на партньорство, 
изградено между най-малко две общини, да се очертае туристическия район, 
формирайки по този начин общ туристически продукт и подкрепа на регионалния 
маркетинг и реклама на този продукт. Проектите по тази схема ще се изпълняват в 
България и на пазарите, генериращи приходи за българския туризъм: Великобритания, 
Германия, Гърция, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Чехия и Швеция. 
 
Допустими дейности: 

 Развитие на пакети от туристически услуги и/или диверсификация на 
съществуващите;  

 промоционални дейности, обучение и разпространение на 
информационни и рекламни материали за туристическата зона и разработения 
туристически продукт ; 

 участие в регионални, национални и международни туристически борси, 
изложби и други събития за насърчаване на туризма; 

 проучвания на въздействието, проучвания на прилагания маркетинг, 
промоционални дейности; 

 организиране на екскурзии, посещения на туристически агенции, 
туроператори, на писатели и журналисти; 

 Подкрепа на дейностите по осведомяване  на обществото и на 
информационните услуги - комуникационни кампании  за повишаване на 
осведомеността за природното и културно наследство, и приноса на историческия 
туризъм за развитие на района; 

 разпространяване на информация, свързана с туризма; 
 организиране на туристически прояви за ефективно популяризиране на 

рекламното послание; 
 участие и ангажиране на местния бизнес в идентифициране и 

разрешаване на общите проблеми. 
 

Регионалната оперативна програма в Румъния отговаря на Оперативна програма 
"Регионално развитие" в България, развитието на туристическата индустрия се 
поддържа чрез Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма, чиито дейности са: 

  Развитие на атракциите и туристическата инфраструктура 

  Развитие на регионалния туристически продукт и на маркетинга на 
регионалните туристически дестинации  

  Маркетинг на националния туризъм. 
 
 

(България) Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.": 
www.eufunds.bg   
 
Приоритетна ос 2 "Повишаване производителността и адаптивността на 
работниците и служителите”, има за цел увеличаване на производителността и по-
добра адаптивност на работната сила към конкурентната работна среда, като 
същевременно се зачитат стратегическите цели на Лисабонската стратегия 
 
Индикативни дейности  Ключова област на интервенция 2.1. Подобряване на 
адаптивността на работниците и служителите: 

 Сесии за обучение и професионална квалификация и преквалификация на 
работниците и служителите; 

 Сесии за обучение в информационни и комуникационни технологии, чужди 
езици; 

 Програми за обучение и усъвършенстване на работното място; 
 Разработване и прилагане на Стратегии в областта на човешките ресурси; 
 Приемане на иновативни модели на организация на работата във фирмите. 

 

http://www.eufunds.bg/
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Целеви групи: служители, включително и управленски персонал, лица на свободна 
практика. 
Бенефициенти/лидери  на проектите : компании, институции и доставчиците на 
обучение, изследователски центрове. 
 
Ключова област на интервенция 2.3: "Подобряване на условията на труд в 
предприятията” следва развитието  на условията на труд в българските фирми и 
довеждането им до равнището, изисквано от стандартите на ЕС. 
Индикативни дейности: 

 Подобряване условията на труд в съответствие с европейските стандарти в 
областта на здравето и безопасността на работното място; 

 Въвеждане системите и практиките на превенция, наблюдение и контрол върху 
рисковете за здравето на работниците и безопастността на работното място. 

 
Целеви групи: служители, органи за управление на персонала / лицата, отговорни за 
спазването и прилагането на тези стандарти. 
Бенефициенти/лидери по проектите: фирми, институции и организации, отговорни за 
контрола и/или мониторинга на тези аспекти, неправителствени организации, 
социално-икономически партньори. 
 

 
 

B. ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007- 2013, 
Приоритетна ос 3: Икономическо развитие и социално сближаване чрез 
съвместно определяне и насърчаване на относителните предимства на зоната- 
www.cbcromaniabulgaria.eu  

 
Ключова област на интервенция 3.1 - Подкрепа на трансграничното бизнес-

сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района. 
дейност: насърчаване на трансграничните туристически мрежи и разнообразяване 

на съществуващите трансгранични туристически услуги  
Индикативни допустими дейности: 

  Подкрепа за създаването, модернизиране и подобряване на 
туристически атракции;  

  Подкрепа за развитието на интегрираните туристически 
съоръжения/обекти, продукти и услуги;  

  Регионални проучвания за определяне на изгодни туристически 
продукти и целеви пазари;  

  Развитие и модернизиране на на инфраструктурните съоръжения, които 
позволяват създаване на координирани трансгранични развлекателни 
програми; 

  Насърчаване и развитие на обществената трансгранчна туристическа 
инфраструктура; напр.: туристически исторически пътища, ( включително 
живописни маршрути) в рамките на туристическите зони, пътища които 
осигуряват достъп до тези зони, пешеходни и велосипедни алеи, съоръжения 
за приключенски туризъм;  

  Разработване на трансгранична база на екологични или „зелени” 
туристически продукти и продукти за отдих; 

  Установяване на съвместни двуезични туристически информационни 
системи; 

  Разработване на трансгранични двуезични туристически информационни 
знаци;  

  Създаване на общи системи, които свързват лицата, предоставящи 
туристически услуги по Дунав/Черно Море; 

  Изготвяне на научни изследвания и събиране на данни за подкрепа на туризма 

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
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и развитие на творческите индустрии (напр. предпроектни проучвания, 
картографиране и др.) 

  
 

Ключова област на интервенция 3.3 – Сътрудничество от типа “Хора за хора”  

Операция: Интензификация на културните обмени, на обмените в 
областта на здравеопазването, младежтта и спорта 

Индикативни допустими дейности: 
 Подкрепа за дейностите, свързани с  традициите и идентичността на 

местните общности: трансгранично сътрудничество на културни институции 
(музеи и театри, библиотеки, общностни културни центрове) и сътрудничество 
между местните културни и образователни  институции за популяризиране  на 
културното наследство и подновяване и подкрепа на местните културни 
традиции, опазване на културните, художествени и етнически ценности;  

  Подкрепа за създаване на общи продукти в културата, изкуствата 
(фестивали, изпълнения, изложби, творчески ателиета) и традиционни 
занаяти. 

 
 
Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 
Програма, посветена на регионалното сътрудничество, с бюджет 17-милионна 
евро, включваща десет страни партньорки: Румъния, България, Гърция, Турция, 
Русия, Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. Програмата, 
осъществявана през периода 2007-2016, има три основни цели, които включват 
различни инициативи и мерки. Публичните органи и операторите от областта на 
културата могат да участват пряко в третата цел на програмата - "Насърчаване на 
местните дейности от типа „Хора за хората ", която включва третият 
приоритет -" културни и образователни инициативи за създаване на общ културен 
климат в района. " 
Мярка, предназначена да допринесе за реализиране на посочения приоритет е 
"Насърчаване на културните мрежи за обмен между общностите в басейна." 
Допустимите проекти за третата цел могат да се подават от страна на държавните 
органи и културни оператори в югоизточния регион на развитие (Констанца, Тулча, 
Браила, Галац, Вранча и Бузъу). Проектите ще се реализират в партньорство с най-
малко един партньор от държавите-членки на ЕС от изброените партньори (България и 
Гърция), и с една държава, съседна на Румъния, и с държава, която не е член на ЕС, 
като ЕС осигурява съфинансиране от 90% от стойността на всеки одобрен проект.   
 
Програмата за Европейска политика на добросъседство (ЕПД): http://www.enpi-
info.eu  
2004 година е важен момент за Европейския съюз чрез процеса на разширяване с 
присъединяването на източните райони на Съюза. 
В този контекст бяха засилени усилията за сътрудничество и добрите отношения с 
източните съседи на ЕС с оглед подкрепата на тези страни в процеса на политически, 
социални и икономически реформи. 
 Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна са 6-те страни, 
обхванати от Източното партньорство и Европейската политика на добросъседство. С 
изключение на Беларус, всяка една от тях подписаха Споразумението за партньорство 
и сътрудничество с Европейския съюз, което е правна и политическа рамка за  
сътрудничество. Тези държави са като бенефициент и партньор на Европейския 
инструмент за съседство и партньорство, който подкрепя превръщането на 
разпоредбите на междудържавните споразумения в местни решения и действия. 
Европейската политика за съседство не визира директно разширяването на ЕС, но 
трябва да насърчи прилагането на принципите на доброто управление и социално-
икономическото развитие в съседните на ЕС страни. Неговите основни средства за 
действие са: 

 укрепването на политическите отношения; 

http://www.enpi-info.eu/
http://www.enpi-info.eu/
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 подкрепа на частичната интеграция на техните икономики в икономиката на ЕС; 
 подкрепа на законосъобразността на такива правила за държавните и 

подзаконовите актове на Европейския съюз; 
 помощ за изпълнението на икономическите и социални реформи. 

По този начин европейската политика за съседство позволява спазване на взаимните 
ангажименти на ЕС и страните-партньори относно демокрацията, правата на човека, 
върховенството на закона, доброто управление, принципите на пазарната икономика и 
устойчивото развитие. 
В допълнение, държавите партньорки могат да водят преговори с представители на ЕС 
върху следните приоритети за действие от страна на Европейската политика за 
съседство: 

 подкрепа на върховенството на закона, демокрацията и човешките права; 
 насърчаване на икономическите и социални реформи, въз основа на 

прозрачните механизми на пазарната икономика; 
 развитието на пазара на труда и подкрепа на социалното сближаване; 
 сътрудничество в областта на основните цели на външната политика, като 

например борбата срещу тероризма и разпространението на оръжия за масово 
унищожение. 

Прилагане на разпоредбите и решенията, установени от Споразумението за 
партньорство се постига чрез двустранните планове за действие, договорени от 
всяка страна в Европейския съюз, въз основа на доклад, изготвен от представители на 
Съюза. Този политически документ обявява политическа и икономическа програма за 
реформи, съответно приоритети и начини за намеса в краткосрочен и средносрочен 
план. 
 Въпреки че планът за действие е отделен документ за всяка страна, той се фокусира 
върху следните приоритетни области: 

- диалог и политическа реформа; 
- икономическо и социално сътрудничество и развитие; 
- търговски аспекти и регулиране на пазара; 
- сътрудничество в областта на правото, свободата и сигурността; 
- Секторно сътрудничество и развитие в области като транспорт, 

енергетика, информационно общество, околна среда, научни 
изследвания и развитие; 

- Сътрудничество между народите, културен обмен и обмен на опит, 
гражданско общество и обществено здраве. 

Основните финансови инструменти на плана за действие са: 
 Трансгранични и регионални проекти за сътрудничество, фокусирани върху 

теми като: 
o Сътрудничеството между младите хора; 
o Аудиовизия и медии; 
o гражданско общество и местни власти; 
o Култура; 
o Икономика; 
o Образование и подготовка; 
o Енергия; 
o Защита на околната среда; 
o подкрепа на жените и тяхната роля в обществото и икономиката; 
o Здравеопазване; 
o Международно общество; 
o правосъдие, свобода и сигурност; 
o Миграция; 
o Политически диалог; 
o Транспорт.  

 Преференции за инвестициите за добросъседство предоставя 
безвъзмездната помощ от Европейския съюз или държавите-членки, 
кредитни схеми от страна на европейските публични финансови 
институции  
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  Преференцията е инструмент за иновативна политика за съседство, насочена 
към мобилизиране на финансови средства за инфраструктурни проекти, 
предвидени за подпомагане на местните планове за действие. 

Инвестиционния инструмент за добросъседство е насочено главно към ключови 
икономически сектори на икономиката (енергетика, околна среда и транспорт), но 
също така включва системи за подкрепа на развитието на малките и средни 
предприятия и социална инфраструктура. 
Инвестициония механизъм е практичен инструмент за подпомагане на страните 
партньори на Европейския съюз и за намаляване на политическите и социалните 
различия между тях и Съюза. Въпреки че този инструмент се фокусира върху 
подкрепа на националните инициативи, могат да се финансират и стратегически 
проекти за трансгранично или регионално развитие. 
  

C. МЕЖДУНАРОДНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  

 
Програма „Култура” 2007-2013: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-
actions/doc411_en.htm 
С бюджет от 400 милиона евро за периода 2007-2013 г. Европейската инициатива е 
насочена към подкрепа на проекти, които подпомагат културното многообразие на 
Съюза, към подкрепа и разпространение на европейските културни ценности и 
традиции чрез развитие на трансграничното сътрудничество между институциите и 
културните оператори. 
Цели, подкрепяни от програмата: 

 Популяризиране на свободното трансгранично движение на занимаващите се с 
културни дейности ; 

 Популяризиране на свободния трансграничен обмен на произведения на 
изкуството, както и на културни и художествени продукти ; 

 Популяризиране на междукултурния диалог. 
Тези цели могат да бъдат реализирани чрез следните инициативи: 

 Подкрепа за културни дейности: адресирана към културните организации. 
Този инструмент подкрепя културното сътрудничество и инициирането на 
съвместни творчески проекти, като: 

- Проекти за многогодишно сътрудничество (3-5 години); 
- Проекти за сътрудничество (2 години); 
- Специални мерки, насочени към широкомащабни действия като 

Европейска столица на културата. 
 Подкрепа за ведомства / културни организации на европейско ниво: 

насърчаване на обмена между тези лица, идентификациране на художествените 
нужди на тези единици, публични културни дебати, подпомагане на културните 
посланици. 

 Подкрепа за политически анализ и разпространение на резултатите, с оглед 
осведомяване на широката общественост за тази програма и за 
финансираните дейности. Освен това, инициативата ще се съсредоточи 
върху: 

-  Подкрепа на анализите в културната област и на развитието на 
политиките на сътрудничество в сферата. 

-  в подкрепа на местата за културни контакти, организирани с цел 
разпространение на практическа информация за дейностите по 
програмата на местно ниво.  

- Събиране и разпространяване на информация, така че културните 
оператори да могат да използват резултатите от проекти в текущата им 
дейност, финансирани предварително чрез тази програма. 

- Проекти за сътрудничество за развитие между частни и публични 
институции в сферата на културата, с опит в анализа, оценката и 
сертифицирането на културните политики на местно, регионално, 
национално и / или европейско ниво. 

 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
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Програма”Източно партньорство” в областта на културата: 
http://www.euroeastculture.eu 
 
Целта на тази програма е да засили връзките и културния диалог в източната 
граница на Европейския съюз, между членовете на европейските страни и на 
държавите-членки на Европейската програма за добросъседство - Армения, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна и Беларус. 
Бюджет от 12 милиона евро от тази програма финансира действия, които подкрепят 
следните цели: 

 подпомагане на страните партньори в разработването и прилагането на 
културни реформи на правителствено ниво; 

 развитие на институционалния капацитет и повишаването на професионализма 
на културните оператори в зоната на действие на Европейската програма за 
съседство; 

 подкрепа на обмена на информация и опит между културните оператори на 
регионално ниво; 

 подкрепа на регионалните инициативи, които да доведат до положителен 
културен принос към икономическото развитие, социалното включване, 
разрешаването на конфликти и междукултурния диалог. 

Програмата допринася за укрепване на политиката за развитие на културата и 
капацитета за генериране на доходи, както в обществения сектор, така и на културните 
оператори.  Чрез финансираните дейности се подкрепя културния диалог, 
подпомагайки по този начин развитието на механизмите за секторно сътрудничество в 
региона. Също така се насърчават културни инициативи и междурегионални, 
регионални партньорства, утвърждавайки в същото време  управленските умения и 
мрежови възможности на организации и културни деятели. Резултатите от 
финансираните проекти могат да бъдат муртиплицирани, повишавайки по този начин 
значението на културния сектор в региона, с положителни приложения в областта на 
създаването на нови работни места, на социалното включване, 
превенцията/разрешаването на конфликти и междукултурния диалог. 
  

Случай  2 
 
Анализирайте структурата на долупосочения проект относно културното 
наследство. Кои области/ сектори с въздействие върху туризма смятате, че биха 
могли да бъдат подкрепени с подобен международен проект (транспорт, култура, 
услуги, безопастност на туристите...)? Какви партньори ще изберете? 
 
Проектът "Регионално сътрудничество за развитие на културното наследство" 
(http://www.euroeastculture.eu) 
 

 Страни-членки, участващи в проекта: Армения, Грузия, Норвегия, Украйна 
 Водещ партньор: Национален съюз, представляващ Международния съвет за 

паметниците на културата и обектите (Грузия) 
 Партньори: 

o Architectura I Prestizh (Украйна) 
o ICOMOS Армения – Арменският национален комитет, представляващ 

Международния съвет за паметниците на културата и обектите. 
o RIKSANTIKVAREN Дирекция "Култура и културно наследство (Норвегия) 

 Асоциирани партньори: 
o CENN- Кавказки мрежа на неправителствените организации (НПО), 

работещи в областта на околната среда (Грузия) 
o Научно-изследователски институт за защита на паметниците на културата 

към Министерството на културата и туризма на Украйна (Украйна) 
o EREBUNI- Музей на историята и археологията (Армения) 

 

http://www.euroeastculture.eu/
http://www.euroeastculture.eu/


 

 22 

Продължителност на проекта: 30 месеца 
 
Цел: да се подобри управлението на културното наследство и да се гарантират 
политиката за интеграцията му в икономическото развитие на региона.  
Преследвани цели: 

 Развитие на националните политики в областта на културното наследство; 
 институционално развитие на администраторите на културното наследство с цел 

повишаване на неговата роля в устойчивото икономическо развитие в региона; 
 Насърчаване на регионалното сътрудничество и обмена на опит между 

държавите-членки на Европейския съюз и на онези, които са включени в 
Програмата за добросъседство; 

 Подкрепа участието на гражданското общество в планирането и процеса на 
вземане на решения на национално и регионално ниво.  

 
Проектът включва дейности, насочени към следните целеви групи: 

 институции със задължения в опазване на  културното наследство: 
- Публични власти; 
- Специализирани агенции; 
- Представители на гражданското общество 

 Специализирани групи: 
- Професионалистите в областта на управлението на културното 

наследство; 
- Младежи  
- Учители 

 Представители на масмедиите; 
 Други заинтересовани страни от културното наследство. 

 
Дейностите, реализирани по проекта са фокусирани върху: 

 Анализ на политиките и разработването на препоръки за опазване, развитие и 
управление на културното наследство; 

 Курсове за обучение и усъвършенстване в областта на опазването, развитието и 
управлението на културното наследство; 

o Пример: Международния семинар "Наследство за обществото" 
(септември 2012 г.) обединява експерти от Армения, Азербайджан, 
Грузия и Норвегия, с опит в управлението и планирането на 
участието на обществеността в политиките относно наследството  

 Създаване на мрежа от професионалисти в областта на опазването, развитието 
и управлението на културното наследство; 

o Пример: Онлайн списанието "Опазване на наследството" отвори 
покана за публикуване на статии и проучвания, през юли 2012 г. 

 Разработване и изпълнение на обществени кампании за повишаване на 
осведомеността относно богатството и стойността на културното наследство; 

 Обмяна на опит и разпространение на добри практики в областта на опазването, 
развитието и управлението на културното наследство. 
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2. Частни източници на финансиране (привличане на инвестиции, банково 
кредитиране) 
 

Най-известните източници за безвъзмездно финансиране на 
предприемачите са банковото кредитиране и лизинга. Така че:  
Банковият заем e споразумение между фирмата и банката за предоставяне 
парична сума при известни условия, срок и лихва. За да получи финансиране 
от банка, предприемачът трябва да й предложи определени реални гаранции  
за погасяването на кредита. Това са сгради, оборудване, превозни средства, 
които предприемача или компанията притежават и са готови да ги ипотекират 
или заложат в полза на банката, за да получат кредит. Законодателството 
предвижда банките да не могат да предлагат кредити, подлежащи на 
изплащане, без да си гарантират инвестициите и следователно изискват 
гаранции (за предпочитане недвижими имоти), покриващи приблизително 120% 
от размера на кредита плюс лихвата. За предоставяне на други видове 
обезпечения, различни от недвижими имоти, съществуват различни формули 
(гаранционни фондове, гаранции, гаранционни писма от други банки и т. н.). 
  

Банковият кредит представлява заем в парична форма, предоставен от 
банкери-предприемачи. 

Той може да бъде даден независимо от отрасъла, в който работи 
кредитоискателя, независимо от размера на дейността му (голяма, средна или 
малка фирма). Заемът е предназначен за  временна подкрепа на  дейностите 
или инвестициите на кандидата. В замяна на тази подкрепа, банката изисква 
към възстановяването на първоначалния заем една допълнителна сума - 
лихва. Според банковите1 отчети приблизително 49,05% от заемите, взети от 
МСП са кешови кредити, въз основа на паричните потоци на фирмите. Те 
фокусират документацията си върху баланса постъпления / плащания, а 
кредитите се отчитат в капитала на фирмите. Въпреки че, голяма част от 
кредитните потоци се използват от фирмите за текущите дейности, 
статистиката на Националната банка на Румъния (BNR) посочват в отделна 
категория, че само 1,08% от размера на кредитите на МСП, са предназначени за 
текущи дейности. При финансирането на малки и средни предприятия, почти 
една трета (31,5%) от парите са заделени за инвестиции в оборудване, и 9,64% 
са кредити за недвижими имоти, показва статистиката на централните банки. 
Само 14% от МСП се финансират от банките, но този сегмент е със значителен 
потенциал. Банките се насочват все повече за финансиране на малки и средни 
предприятия, които през септември 2007 г. представляват 63% от кредитите 
предоставени на компаниите. Ако рискът от кредитиране расте и условията за 
ликвидност в международен план са ограничени, тази тенденция може да се 
ограничи. Обемът на кредитите за малките и средни предприятия нараства с 
34% в средата на 2007 г. в сравнение с  края на юни 2006 г. 
 
Намалено финансиране от банките се забелязва и при големите компании, а не 
само при малките и средни предприятия. Делът на банковите кредити в пасива 
на компаниите бе около 8% в края на юни на 2007 г., а броят на фирмите, които 
вземат заеми от банки достигна 14% от общия брой в средата на същата година. 
Големите компании, особено мултинационалните, вземат кредити до голяма 
степен извън страната, с финансиране от компанията майка, като стойността на 
сумите представлява около половината от стойността на вътрешния кредит, 
показва статистиката на Националната банка на Румъния. 

                                                 
1
 http://www.wall-street.ro 

http://www.wall-street.ro/
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Предоставянето на какъвто и да е кредит се основава на система за оценка, 
която обикновено включва и разработването на кредитно досие. То включва 
представяне на заявителя и целите, за които се иска кредитиране. 
Представените досиета се оценяват от банката, която взема решение за 
предоставяне на кредити на кандидатите, които са получили най-много точки. 
Кредитирането включва подписването на договор за кредит, в който се 
определя  и начина, по който се отпуска кредита и формата, под която ще бъде 
възстановен от кредитополучателя. 
 Фирмите могат да получат достъп до инвестиционни заеми, до заеми за 
специфични банкови продукти за развиване на дейността, която осъществяват. 
Кредитите могат да бъдат използвани за закупуване на оборудване, машини 
или други дълготрайни материални активи за развитие на бизнеса. 
 За одобряването на инвестиционен заем, повечето финансови институции 
изискват бизнес план, показващ паричните потоци (cash flow), които ще 
гарантират бъдещите плащания на кредита и инвестиционните нужди 
(включително търговска оферта за закупеното оборудване и др.). Въз основа на 
бизнес-плана може да бъде структуриран и кредита: инвестираната сума, 
необходим оборотен капитал, зрелостта на заема, разсрочване във времето на 
кредита, евентуален гратисен период. Оперативно, след одобрението и преди 
получаването на кредита, фирмата трябва да представи проформа фактура от 
фирмата производител на закупеното оборудване, което определя времето на 
усвояване. Компаниите, отговарящи на условията за инвестиционен кредит, 
трябва да имат дейност в продължение на най-малко 12 месеца и да имат 
увеличаване на оборота. Въпреки това, компаниите не трябва да регистрират 
просрочени дългове, по-стари от 60 дни, активни удръжки по сметките, и да не 
се намират под забрана от издаване на банкови чекове. За предоставянето на 
инвестиционен заем, банките изискват основно следните документи: 

 нормативни актове за създаване и удостоверение за регистрация;  
 последния счетоводен баланс (шестмесечен или годишен), одобрен от 

упълномощените органи, заедно със свързаните с него документи;  
 актуално състояние;  
 правно/уставно одобрение на кредита, както и лицата, упълномощени 

да представляват дружеството;  
 съгласуване с кредитното бюро;  
 съгласуване с централата за банковите рискове;  
 ситуацията на паричния поток (Cash Flow). 
 

Заемът е гарантиран с ипотечна гаранция, залог, прехвърляне на вземания, 
празен запис на заповед "без протест", издаден от фирмата и гарантиран от 
мажоритарния акционер, парична гаранция, банково гаранционно писмо, или 
гаранционно писмо, издадено от гаранционен фонд, одобрен от банката гарант. 

Кредитната линия за малки и средни предприятия (МСП) е продукт, който 
е насочен към всяка област на дейност и се предоставя за финансиране на 
евентуалните нужди от оборотен капитал на малките и средни предприятия, 
като по този начин се гарантира непрекъснатостта на текущата дейност. 
Кредитната линия покрива плащания към доставчици, комунални услуги, 
заплати, включително и плащания на задълженията, дори и към държавния 
бюджет. Освен това, кредитната линия може да се използва за рефинансиране 
на заеми за оборотен капитал. Имайки на разположение кредитни линии, 
компании си гарантират източници за неотложни плащания и могат да реагират 
бързо на неочаквания ръст в продажбите. Кредитната линия е от "въртящ" се 
тип, погасената сума може да се използва отново, като във всеки един момент, 
използваната сума не трябва да надвишава одобрената. МСП имат ограничен 
достъп до финансиране по време на криза, но банките вече изглежда са готови 



 

 25 

да кредитират сектора на МСП. Ако кредитните институции дадат зелена 
светлина за финансиране, компаниите имат отговорността да идентифицират 
типа на продукта, подходящ за тяхната специфична ситуация. За малки и 
средни фирми, които се борят с недостатъчната ликвидност, банките трябва да 
предлагат този продукт за покриване на текущите нужди от оборотен капитал. 
Кредитната линия може да се използва за изплащане на: 

 фактури към доставчици 
 фактури за използване на комунални услуги,  
 данъци и такси към Държавния бюджет,  
 техните заплати 
 за рефинансиране на други кредити. 

Възстановени суми могат да бъдат използвани отново, без да се надвишава 
първоначалната стойност на кредита. Кредитна линия се  предоставя в 
краткосрочен план, обикновено 12 месеца, с възможност бъде подновена, а 
сумата, която може да бъде предоставена се определя от оборота на 
компанията. Сумата  може да бъде получена в местна или чуждестранна 
валута, в зависимост от валутата, с която компанията трябва да извърши 
плащанията. Банките събират комисионна такса за предоставяне и такса за 
неизползване. Месечно  трябва да се възстанови определена минимална сума. 
Фирмите, които ползват кредитна линия, трябва да има минимум 12 месеца 
дейност, оборотът им да е в растеж и да нямат просрочени задължения към 
бюджета по-стари от 60 дни, или блокирани сметки, да нямат забрана за 
издаване на банкови чекове и др. 
 
Заемът може да бъде гарантиран с ипотечна гаранция, залог, прехвърляне на 
вземания, празен запис на заповед "без протест", издаден от фирмата и 
гарантиран от мажоритарния акционер, парична гаранция, банково 
гаранционно писмо, или гаранционно писмо, издадено от гаранционен фонд, 
одобрен от банката гарант. 
Факторингът е договор, по силата на който едната страна „адерент”, в 
качеството на продавач на активи или доставчик на услуги, прехвърля на 
другата страна вземане, което има към купувачи или друго лице наречено 
«фактор» и тази страна му плаща, като се суброгира в неговите права, които 
партньорът му по договор има срещу неговите длъжници. Факторингът включва 
двойна продажба-метод, чрез който една фирма "продава" (прехвърля) 
дълговете си  към финансова институция. Факторингът се използва за 
увеличаване на наличните фондове в краткосрочен план или за финансиране 
на експорта. 
Характеристики на факторинга: 

 Факторинговата дейност включва прехвърляне на правото на вземане по 
търговска сделка. 

 За всяка сделка се издава данъчна фактура - за тези от Румъния, и 
съответно търговската фактура при реализиран износ. Тези документи  
дават право за инкасиране на сумите, посочени в тези документи за 
вземания. 

 Факторинговата дейност включва прехвърляне/отстъпване на тези 
вземания, на правото на инкасиране на издадените фактури като 
продавач, в полза на факторинговата компания, имайки възможност да 
инкасира в аванс 60-80% от стойността на тези фактури, а в последствие 
при падежа да инкасира и разликата. 

 При отстъпването на тези вземания, фирмата факторинг взема под 
внимание качеството на длъжника, търговския риск от неизпълнение на 
тези искания, освобождавайки фирмата-продавач от този аспект на 
търговската сделка. 
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Лизингът е търговска операция, чрез която една компания в качеството си на 
"лизингодател / финансист" прехвърля за определен период от време, правото 
на ползване на актив, чийто собственик е, към друга фирма или лице, 
наречено "ползвател" по искане на последния, чрез периодично плащане, 
наречено " лизингова вноска". 
В края на лизинговия договор, "лизингодателя / финансиста" се задължава да 
спазва правото на избор на потребителя за закупуване на актива на 
лизингодателя / финансист, за удължаване на договора или за прекратяване на 
договорните отношения. 
Обект на лизинговите операции могат да бъдат: 

 Недвижимо имущество,  
 Дълготрайното движимо имущество, с изключение на аудио и видео 

записи на лента, театрални пиеси, ръкописи, патенти и авторски права 
(например компютърно оборудване, устройства и измервателни уреди, 
превозни средства, машини и инструменти, селскостопанска техника.  

В Румъния2 лизингът е доминиран от сегмента на недвижимото имущество, най 
вече от автомобилите : 
 

 
 
В България3, ситуацията е подобна, на първо място са автомобилите и 
превозните средства, следвани непосредствено от машините и оборудването: 

                                                 
2
 http://www.alb-leasing.ro/- Асоциация на финансовите общества, „Piaţa IFN în 

România 2010” 
3
 http://www.leasing-bulgaria.org – Асоциация „Български лизинг” (Bulgarian Leasing 

Association) 

 

http://www.alb-leasing.ro/-
http://www.leasing-bulgaria.org/
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Една лизингова операция може да се класифицира финансова, ако: 

 рисковете и ползите от правото на собственост са прехвърлени 
на потребителя от момента на сключване на  лизинговия договор;  

 страните са поставили изрично условие, че  след изтичането на 
срока на лизинговия договор собствеността на актива се 
прехвърля  върху ползвателя;  

 Ползвателя може да избере да закупи недвижимата вещ, и 
продажната цена ще бъде по-малка от 50% от пазарната стойност, 
към датата, на която желанието за покупка е било изразено;  

 период на ползване на имота под формата на лизинг, обхващат 
най-малко 75% от нормалния период за използване на актива, 
дори ако накрая собствеността не се прехвърля. 

Като цяло, финансовият лизинг е насочен към закупуване на финансирания 
имот. Дали се дължи на голяма продължителност на употреба, или поради 
големите суми, платени от ползвателя, може лесно да се констатира, че в края 
на договора практически, собствеността върху актива е присвоена. И не на 
последно място, ниската стойност на придобиване на актива към датата на 
приключване на договора, прави много вероятна опцията за закупуване и 
прехвърляне правото на собственост. 
 Оперативен лизинг. За разлика от финансовият лизинг, оперативния лизинг 
включва, в истинския смисъл на думата, използването на финансирания актив 
за ограничен период от време, без поемането на рискове и ползи от 
собственика, обикновено за точното решаване на оперативни проблеми на 
ползвателя. По този начин, потребителят на практика е решен, още от 
подписването на договора,  за връщането на активите, предмет на 
финансиране в края на лизинговия договор, следвайки лизингодателят да 
поеме рисковете за реализиране на останалата неамортизирана стойност в края 
на договора. 
  
„Sale and lease back” е лизингова сделка, в който ползвателят е доставчик на 
финансирания актив, а лизингодателя закупува от него актива на приета цена. 
Чрез подобна операция се извършва финансиране на ползвателя чрез  
изваждане извън баланса на актива, който се очаква да бъде изкупен обратно в 
края на лизинговия договор. Очевидно е, че оценката на имуществото, което е 
предмет на договора, е от решаващо значение и принадлежи изключително на 
наемодателя. 
Под форма time-sharing (споделяне на време), ние се занимаваме с кандидати, 
които искат да използват едно и също оборудване, но всеки го получава и 
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използва за определен период от време. Така например, три компании искат да 
построят едно производствено хале. За да направят това, те не трябва да 
купуват кран всяка поотделно, а трите ще наемат един кран и ще го използват 
подред. 
Leasing cross-border (extern) Трансграничния лизинг (външен) е лизингова 
сделка, финансова или оперативна, между Лизингодателя чуждестранно лице 
и ползател местно лице. Лизинговите операции, които се извършват между 
двете лица се наричат вътрешен лизинг. От януари 2007 г., когато България и 
Румъния се присъединиха към ЕС вътрешния лизинг се разшири до понятието 
резидент на ЕС. 
 

Случай  3 
Статистиката показва, че много румънци са избрали да купуват на лизинг 
автомобили. Малкият аванс възприет от фирмите, и възстановяването на ДДС 
след закупуване на автомобила  са основните причини, които карат купувачите 
да изберат лизинга. След премахването на акцизите и митата за автомобили, 
произведени в рамките на ЕС, между лизинговия договор и заема за кола няма 
съществени разлики. Въпреки това, всеки вариант си има своите предимства и 
недостатъци. 
 Анализирайки  долупосоченият случай за нова кола от 12 000 евро, която 
може да бъде закупена с лизинг или с банков кредит, кои смятате, че са 
предимствата и недостатъците на всяка система ? 
 

 КРЕДИТНА СИСТЕМА ЛИЗИНГОВА СИСТЕМА 

Стойност на колата 12 000 евро 12 000 евро 

Аванс 3 000 евро 3 000 евро 

Период на 
възстановяване 

7 год. 5 год. 

Месечна вноска 139, 83 евро 125,47 евро 
(149,31 евро, с ДДС 
включено във вноската) 

Лихва 7,90% (фиксирана през 
първата година) 

10, 14% (ефективна 
годишна лихва) 

Общо за плащане 
(такси, комисиони, 
ДДС ) 

11 872 евро 11 730 евро 

 
ПРЕДИМСТВА 
Лизинг  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Банкова система 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
НЕДОСТАТЪЦИ 
Лизинг  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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Банкова система 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Като цяло, основните разлики между кредит и лизинг, са: 

o За кредита с вноски, колата е собственост на фирмата от началото на 
кредита, за разлика от лизинга, при който превозното средство е 
собственост на фирмата, от момента на прекратяването на договора. 
Предимство за кредита? 

o Предсрочно погасяване е възможно след най-малко шест месеца от 
договарянето на  кредита, а за лизинга, срокът за погасяване е след 
най-малко 12 месеца. Предимство за кредита? 

o В случай на лизингов договор, първоначалният комисион се прилага без 
такси, а не върху общата сума, отпусната от банката, както при кредита. 
Предимство за лизинга ? 

o При кредита, месечната вноска е фиксирана, а при лизинга е растяща, 
тъй като ДДС се прилага месечно към главницата (дял  
от кредита, който се погасява всеки месец), която е растяща. 
Предимство за лизинга ? 

        Трябва да се подчертае важната роля, която има в качеството си на 
финансиращ възмездните кредити Европейския съюз чрез своите 
институции или структури, на които той е член. Като: 
€ Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), финансовата институция на 
Европейския съюз (ЕС) предоставя заеми чрез търговските банки от 
държавите-членки. През 2009-2011 г., ЕИБ е заделила 15 милиарда евро за 
кредити за МСП в Европа като част от цялостния пакет от € 30 милиарда. 
Това представлява значително увеличение в сравнение с обичайното 
кредитиране в този сектор с цел смекчаване на икономическата криза, 
пред която са изправени европейските страни. Новата формула за заем, 
разработена от ЕИБ, наречена "заем от ЕИБ за МСП", се характеризира с по-
опростени, по-гъвкави и по-прозрачни процедури за предоставяне, така че 
да се увеличи броят на МСП бенефициери. Бенефициерите на тези 
средства са всички независими компании с по-малко от 250 работници и 
служители, като заемите от ЕИБ може да се използват за: 
  

 Закупуване на оборудване, недвижимо имущество  
 финансиране на разходи, пряко свързани с научни изследвания и 

развитие, на изграждане или придобиване на дистрибуторски мрежи, 
включително в друга държава-членка на ЕС.  

 регистрация или придобиване на патенти, или разходи, направени при 
прехвърлянето на предприятие, когато това позволява продължаването 
на стопанската дейност (купувач и компанията предлагана за продажба 
са малки и средни предприятия (МСП) и сумата, необходима за 
финансиране на прехвърлянето не надвишава 1 милион евро). 

 Също така, сумите предоставени от ЕИБ могат да се използват за 
постоянно увеличаване на оборотния капитал, необходим за развитието 
на малките и средни предприятия, намиращи се в процес на 
разширяване. 

Заемите от ЕИБ за МСП могат да подкрепят инвестициите във всеки 
икономически сектор, с изключение на тези, свързани с оръжие, тютюневи 
изделия, на дейности, включващи изпитвания върху животни, дейности, 
чиито въздействия върху околната среда не могат да бъдат смекчени или 
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компенсирани, на морално или етично спорни сектори (като човешко 
клониране) и проекти, свързани с недвижими имоти. 
Заеми от ЕИБ за МСП могат да подкрепят инвестиции от всякакъв мащаб, 
от много малки до големи инвестиционни проекти. По принцип, 
финансирането от ЕИБ може да бъде получена за заеми със срок между 2 и 
12 години. Ефективната продължителност на заема зависи от 
икономическия живот на финансирания проект. Максималната сума, която 
може да бъде предоставена от ЕИБ, не трябва да надвишава 12,5 млн. евро 
на заем. 

Заемите от ЕИБ за МСП могат да се предоставят целия ЕС чрез търговските 
банки, които ще бъдат отговорни за оценката на всяко искане за кредит, 
представено от фирмите. За повечето операции, решението за предоставяне 
или не,  на заем на малки и средни предприятия ще зависи изцяло от банката 
посредник. Участието на ЕИБ служи за подобряване на финансовите условия по 
тези кредити и ЕИБ трябва да се убеди, че съответните МСП са ясно 
информирани за тези благоприятни условия. 
 € Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), собственост на 
60 държави и две междуправителствени институции (Европейската общност и 
Европейската инвестиционна банка), подкрепя малките и средни предприятия, 
които работят в промишления сектор, и които се интересуват от подобряване 
опазването на околната среда, здравето на работното място и качеството на 
продуктите, чрез средствата, предоставени им от ЕБВР, заедно с Европейската 
комисия и правителството. Това финансиране включва както двете кредитни 
линии в размер на 20 милиона всяка, отпуснати от банките партньори на ЕБВР в 
този проект, така  и безвъзмездни средства в размер на 10,2 милиона евро, 
предоставени от Европейската комисия и правителството на Румъния, 
например. Докато парите от банките партньори на ЕБВР са натоварени да 
предоставят заеми на малките и средни предприятия в сектора, споменатите 
по-горе безвъзмездни средства ще бъдат използвани за услуги по техническа 
помощ за подготовка на проекти и предоставяне на стимули за тези банки и 
компании, които ще имат достъп до кредитни линии. Финансирането е до 
изчерпването на сумата от 40 млн. евро под формата на заеми и е адресирано 
до МСП, осъществяващи дейност в следните приоритетни сектори: 
производство на мебели, дървообработване, електроника, IT, текстил, храни, 
перилни препарати, козметика, резервни части и компоненти за апаратура. Не 
се вписват в тази програма фирми, възползвали се през последните три години 
от безвъзмездните средства от публичните фондове, а съвкупната стойност на 
стимула, предоставен от ЕБВР надвишава 200,000 евро. Сумите могат да се 
използват за следните видове инвестиции: модернизиране на индустриални 
сгради, закупуване на оборудване, софтуер, системи за управление и 
подобрения, които водят до съответствие със законодателството в областта на 
околната среда, сигурността и безопасността, качеството на продуктите  за 
съответния промишлен сектор. 

 
Най-популярните източници за финансиране на стартиращи фирми са 
инвестиционните  фондове, така наречените "бизнес ангели". Към тях се 
добавят и някои банкови заеми и схеми за финансиране от ЕС. Тъй като всяка 
нова дейност има по-висока степен на риск, основните финансиращи 
институции са инвестиционните фондове, а банковите кредити са осъществими 
само с наличието на допълнително обезпечение от страна на инвеститора. 
  
 Схеми на ЕС за финансиране 
JEREMIE (http://www.eif.org), Joint European Resources for Micro to medium 
Enterprises е инициатива, която се основава на партньорство между 

http://www.eif.org/
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Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, а процедурните 
стъпки за този инструмент се стартираха през октомври 2005 г. 
Целта на тази инициатива е да се подобри финансирането на МСП чрез 
структурните фондове в периода 2007-2013. Участието в JEREMIE не е 
задължително за страните или регионите от Европейския съюз (ЕС). 
В Румъния, инициативата JEREMIE се финансира по Европейската Оперативна 
програма "Регионално развитие" и се изпълнява по Секторна оперативна 
програма „Повишаване на икономическата конкурентоспособност (СОП), 
Приоритетна ос 1 - иновативна и еко-ефективна производствена система, 
област на интервенция 1.2. Достъп на МСП до финансиране. 
Инициативата JEREMIE е на разположение две години, през който период 
банките, одобрени по програмата ще предоставят заеми като схема за 
финансиране, определена от румънските власти. В Румъния кредитите могат 
да бъдат поискани от банка BCR и Райфайзенбанк, избрани да бъдат част от 
тази инициатива. Срокът за погасяване е между една и шест години. Кредитите 
с гаранции от JEREMIE са достъпни  само за МСП. Според представители на 
банката, BCR предоставя заеми и за стартиращи фирми. Фирмите, търсещи 
заем, не трябва  да са обявени във състояние на финансови затруднения, 
несъстоятелност, ликвидация, трябва да са изпълнили задълженията си, 
свързани с плащането на данъци на държавния бюджет, местните бюджети и 
специалните бюджети, и да  не са предмет на предходно решение на 
Европейската комисия за възстановяване и др. 
Фирмите, които кандидатстват за кредити чрез инициативата JEREMIE не трябва 
да имат в дейността си производство и търговия на на тютюневи изделия и 
алкохол, както и производство и търговия с оръжие и боеприпаси, а също да 
притежават и казина. Инициативата JEREMIE стартира в България с първа 
стъпка – регистриране на инвестиционен фонд с капитал от 199 млн. евро. Той 
ще управлява ресурсите по JEREMIE от името на българското правителство. 
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. ръководи 
инвестиционния фонд. 
След тази първа стъпка ще бъдат създадени три отделни инвестиционни 
фонда: 

- Рисков капитал за новосъздадените малки предприятия,  
- Увеличение на капитала за малките предприятия в процес на развитие 
- мецанин - финансов инструмент, който предвижда отпускането на 

кредити на предприятия в растеж,  като същевременно запазват 
способността им да заемат.  

На фонда за рисков капитал ще бъдат отпуснати 30 милиона евро, на фонд 
„Растеж” и фондовете от типа „Мецанин” ще имат капитал от 60 млн. евро, 
като половината от сумата ще е предоставена от JEREMIE.  Един от критериите 
за наемане на  мениджъри към фонда ще бъде способността им за осигуряване 
на допълнително финансиране за да се капитализират трите инвестиционни 
фонда. Фонд за рисков капитал за новосъздадени малки предприятия може да 
инвестира до 1,5 милиона годишно, докато другите две нямат такива 
ограничения. В последния си вариант споразумението с Европейския 
инвестиционен фонд предвижда по-ясни правила за контрол от страна на 
българската държава върху дейностите на фонда". Най-важните решения, 
например за трите фонда ще бъдат взети само след като се получи съгласието 
на  българското Министерство на икономиката, чиито представители ще бъдат 
членове на съвета на директорите на Фонда. Средствата по JEREMIE ще бъдат 
депозирани в банковата система в България, според Министерството на 
икономиката. 
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 Openfund (http://theopenfund.com/) е гръцка организация, която предоставя 
подкрепа и начално финансиране за стартиращите фирми от Европа, с 
дейности в областта на мобилните приложения, интернета и разработката на 
софтуер. Избраните стартиращи фирми получават достъп до опитни съветници 
и персонал, както и финансиране до 50,000 евро. От основаването си през 2009 
г. досега, Openfund е инвестирала в пет стартиращи фирми: Listiki.com 
(основателите са от Кипър и Гърция), Fashinating.com (от Гърция), YouScan.biz 
(основателите са от Украйна и Русия)  Sportmeets.com (Чехия) и 
Stockpodium.com ( България). Достъпът до финансиране може да бъде 
направен чрез интернет страницата на фонда, има сесии за подбор  за 
финансиране на проекти. За последната сесия за финансиране (април 2011 г.), 
стойността на предлаганите суми почти се е удвоил в сравнение с предходните 
сесии, достигайки между 30000 - 50000 евро, но участието на  подбраните 
стартиращи фирми остава 15%. Друга промяна от предишните кръгове на 
финансиране е увеличаването на инкубационния период (периода от време, в 
който подбраните стартиращи фирми са в програмата) от четири месеца на пет 
месеца. NESsT- www.nesst.org  (Nonprofit Entreprise and Self-sustainability Team) 
е един фонд  от вида рисков капитал, който финансира стартиращите НПО-та 
(неправителствени организации). 
Фондът навлезе на румънския пазар през 2007 г., а селекцията на първите 
проекти се извърши през лятото на 2008. NESsT е създадена през 1997 г. в 
Съединените американски щати (САЩ) като инвестиционен фонд с нестопанска 
цел. В момента фондът разполага с четири офиса в Будапеща (Унгария), 
Сантяго (Чили), Лима (Перу), Tърлок (САЩ) и оперира в десет страни в Южна и 
Централна Америка и в Източна Европа  
Фонд финансира (до максимум $ 10,000) и предлага безплатни съвети за 
социалните предприятия (стартиращи фирми, основани от НПО). 
Те трябва да представляват една стратегия за финансиране на 
неправителствени организации, чрез продажба на стоки или предоставяне на 
услуга по системен, отговорен и професионален начин. 
Социалните предприятия трябва да генерират приходи, за да се гарантира 
устойчивостта на НПО-тата и развитието на дейността им в съответствие с 
тяхната мисия. За разлика от обикновените инвестиционни фондове, NESsT не 
изискват възстановяване на отпуснатите суми, и не стават акционери в 
социалните предприятия. 
Критерии за селекция: В допълнение към идеята, че трябва да бъде 
неправителствена организация, друг критерий за подбор на проекти, 
финансирани от NESsT е, че идеята трябва да е жизнеспособна за бизнес 
средата. Но тя трябва да има социална мисия. Например да се наемат хора с 
увреждания. Въпреки това, начинът на функциониране  е подобен на всеки 
друг бизнес. За избора на социални предприятия, на които ще се предоставят 
пари и подкрепа за функционирането им, NESsT организира във всяка държава, 
в която е представен,  конкурс, на който НПО-та си описват идеите. След това 
следват няколко кръга, в които се разработват идеите на НПО, от степен на 
подготовка на бизнес-план на организацията, до избор на тези, които ще влязат 
в портфолиото  на NESsT. Избраните идеи получават финансиране до $ 10,000. 
Сумата може да бъде получена еднократно или на  няколко вноски. 
Предприятията могат да кандидатстват за пари, дори в по-ранните етапи преди 
завършване на състезанието, например, за извършване на предпроектни 
проучвания или анализ на пазара.  След като се предостави сумата, NESsT 
проверява и съветва компанията за да се убеди, че тя действа съгласно 
споразумението, подписано между двете страни. Дори и след получаване на 
финансирането и стартирането на бизнеса продължават да се възползват от 
съветите на  NESsT за изпълнение на бизнеса - така нареченият напреднал 

http://theopenfund.com/
http://www.nesst.org/
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стадий  в NESsT портфолиото. Съгласно опита на фонда, предприятията остават 
в напреднал стадий три -четири години след получаване на безвъзмездна 
помощ. Подборът на проекти се извършва на база на бизнес плана от 
комисия, съставена от служители на NESsT в световен мащаб, така и от хора на 
бизнеса. Те ги анализират, точкуват ги и избират победителите. Бизнесмените 
партньори на NESsT в съответната страна се намират в така наречената 
консултативна бизнес мрежа. Бизнес плановете се оценяват според 
жизнеспособността им в реалната бизнес среда. Те включват всички елементи 
на един професионален бизнес план - проучване на пазара, клиентите, 
конкуренцията, каналите за дистрибуция, прогнозите за продажбите и 
финансовите прогнози. NESsT фондове идват от кампании за набиране на 
средства и чрез самофинансиране. Повечето парични вноски в NESsT идват от 
финансовите компании, като банки или инвестиционни фондове. Важен 
източник на финансиране са и физическите лица. 
Резултати от Румъния: Безвъзмездните средства, отпуснати до момента в 
Румъния са на обща стойност 44 500 евро, от които 7 500 евро е финансиране 
за предварителните етапи  за подбор на бизнеса. 
Резултати от Румъния: Безвъзмездните средства, отпуснати до момента в 
Румъния включват бизнес дейностите от апликационните форми, между които 
стартиране на работилници за занаятчийски продукти, производство на 
инвалидни колички за хора с увреждания или екотуристически проекти. 
Пример:  “Пътуващата карта” Фокшани предвижда производство на 
аудиокарти за незрящи и продажба на оборудване, необходимо за слушането 
на тези книги.  
“Romanian Angel Appeal Foundation (RAAF)”: обучение и информации за 
младите майки.  
 
Gemisa Investments- http://www.gemisa.ro това е инвестиционна компания, 
която финансира нови предприемачески проекти или компании, които се 
нуждаят от финансиране за развитие. Финансирането предвижда включването 
на Gemisa като мажоритарен акционер в капитала на дружествата, в които 
инвестира. Други инвестиционни сценарии включват: придобиване на дялове / 
акции, заеми, конвертируеми в акции, сдружения с други фондове или 
стратегически инвеститори, партньорства с фирми, с проекти за недвижими 
имоти.  
Оценка и вземане на инвестиционно решение: Приоритет имат проекти, които 
са базирани на бизнес план. Бизнес-плана трябва да подчертае следните 
ключови въпроси:  

 Представяне на фирмата и нейната еволюция 
 Анализ на пазара, конкуренцията, пазарната позиция на компанията 
 Визията на предприемача за бъдещото развитие на пазара и позицията 

на компанията  
 Аспекти на диференциацията на компанията с други играчи 
 Разбивка на инвестиционните нужди и тяхното местоназначение  
 Прагматичните финансови прогнози за бъдещото развитие на бизнеса, в 

резултат на инвестициите на Gemisa 
Инвестиционното решение се основава на анализ на: 

- Ясни цели за растеж;  
- Демонстриране на конкурентно предимство чрез: пазарен дял, 

продуктова стратегия, стратегически партньорства и др. 
- - Диференциация: позициониране на фирмата / продукта в пазарна 

ниша, политика на  ценообразуването ; 
- Новаторска визия и предприемачески дух;  
- Компетентно управление; 

http://www.gemisa.ro/
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Българска Мрежа на Бизнес Ангелите (BBAN) Bulgarian Business Angels Network 
(BBAN)- http://bban.eu е създадена през 2007 г. Bulgarian Business Angels 
Network (BBAN) е първата и най-активна  мрежа от югоизточна Европа, в 
областта на финансиране на стартиращите предприятия. Основната цел е да 
подпомогнат стартиращите предприятия и иновациите в България, чрез един 
механизъм за финансиране на реалистични бизнес-инициативи и превръщането 
им в печеливши инвестиции.  
Като цяло, работата се състои от четири основни етапа - одобрение, 
представяне, договаряне и финализиране на бизнеса. 
Етап 1 – Одобрението на молбите 
За да се възползват от услугите на BBAN, инвеститорите трябва да станат 
членове на мрежата. Българската Мрежа на Бизнес Ангелите (BBAN) Bulgarian 
Business Angels Network (BBAN)- трябва да одобри, в качеството си на 
финансиращ орган заявленията за членство и предложенията за инвестиции. 
Процесът се осъществява веднъж за всеки ангел и за всеки проект и отнема до 
48 часа. С приемането на един инвеститор бизнес ангел в мрежата  се подписва 
и споразумение за таксите за използването на услугите на BBAN и активиране 
на картата за достъп до предприемаческите проекти. 
 Когато един собственик предприемач или бизнесмен реши да изпрати своя 
проект, той трябва да попълни кратък формуляр. Всеки проект съдържа 
обобщение (резюме), пълно описание (меморандум) и подробности за автора 
(лице или фирма) с допълнителни информации, които лицето, разработващо 
проекта решава дали да използа или не. Формулярът не изисква непременно 
добавянето на бизнес планове, финансови формуляри и др. Проектите 
автоматично се филтрират през първата фаза, за да се изхвърлят 
нереалистичните и неподходящите за членовете на мрежата предложения. 
Някои от одобрените проекти могат да бъдат коригирани според изискванията 
на разработващото лице. 
  
Етап 2 – Представяне 
Представянето на проекта започва да тече от момента на  получаване на 
подписания договор от възложителя, който предлага преференции за 
популяризиране на сайта си. Това нещо се реализира чрез развитието на web-
платформа. Резюмето  се предоставя без детайлите по проекта, които в 
зависимост от исканията на заинтересованите инвеститори могат да бъдат 
развити и допълнени. Всички активни проекти са показани в платформа в 
реално време за инвеститорите, а нерегистрираните лица могат да проследят 
онлайн резюметата на проекти, но без възможност да се включат. Само 
регистрираните инвеститори имат достъп до пълна информация за всички 
проекти и данните на предприемачите. 
Регистрираните инвеститорите получават седмичен бюлетин, който включва 
нови бизнес предложения, могат да получат достъп до системата по всяко 
време и да преразгледат всички съществуващи проекти, мотат да се свържат 
директно с изпълнителя, могат да се обърнат с въпроси относно бизнес-идея и 
др. 
Други характеристики на портала: 

 инвеститорът може да прегледате оценките на проектите и коментарите 
към тях. Това позволява на всички инвеститори да дискутират за 
определени аспекти на предложенията за бизнес, възползвайки се от 
уменията, опита и знанията на други членове. Инвеститорът може да 
заяви интерес към определен проект и за поиска сътрудничество с 
други инвеститори.  

http://bban.eu/
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 предприемачите имат достъп до коментарите и дискусиите, относно 
идеите, представени от страна на бизнеса, тяхната роля в презентацията 
е да се даде бърз и адекватен отговор в случай на необходимост от 
допълнителна информация на въпросите, или да участват в срещите, 
организирани за тази цел. 

 Преди всяка среща с потенциални инвеститори, предприемачите могат 
да изискват подписване на допълнително споразумение за 
конфиденциалност. 

Ако даден проект, представен като част от платформа не събуди инвеститорски 
интерес сред членовете, той се изпраща на партньорските организации - 
фондовете за рисков капитал и други мрежи в страната, инвеститорските 
общности в чужбина, фондовете на ЕС, на  консултанти по проекти на ЕС и др. 
Българската Мрежа на Бизнес Ангелите /BBAN/ осигурява подкрепа за 
предприемачите за представяне на проекта на всички етапи, предлага решения 
на предприемача за потенциални проблеми, организира предварителни срещи 
и помага за по-добрата подготовка на бъдещи срещи и  последващи 
презентации. Тъй като има риск от конфликт на интереси, BBAN се въздържа 
от даване на съвети, оценка и подготовка на материалите по проекта. 
Предоставя само консултации относно формата, очакванията и начините на 
представяне. 
  
Етап 3 – Договаряне:  
В този процес стремежът на страните е да постигнат принципно съгласие за 
параметрите насделката. Когато такава уговорка бъде постигната се подписва 
тристранно Споразумение за инвестиционно намерение, което описва общите 
параметри на постигнатото съгласие.  
 
 
Етапът на договаряне стартира когато започнат преговорите по 
структурирането на инвестицията. Той е логично 
продължение на представянето и започналите опознавателни срещи в етапа на 
представяне. Тук е възможно да се провеждат множество отделни срещи, със 
или без участиетона Мрежата. В този етап, началната идея може да се промени 
или да изкристализира в друга, което е често срещан резултат от дискусиите 
между двамата партньори.  
 
Когато бъде постигнато принципно съгласие, двете страни подписват 
Споразумение за инвестиционно намерение, което се парафира и от 
Българската Мрежа на Бизнес Ангелите. Така се гарантира 
сериозността на намеренията на всяка от страните и се документират 
принципните уговорки и съгласието на страните по основните 
параметри на сделката.  
 
 
Етап 4 - Финализиране  
 
В този етап инвеститорът може да осъществи инвестиционно  проучване на 
състоянието на компанията,  да провери верността на подадените данни от 
предприемача и т.н.  Сфери на интерес при дю дилиджънс могат да бъдат 
финансовата, правната, трудовата и данъчната, както и всяка друга, която е 
важна за бизнеса. Дю дилиджънс (финансов, данъчноправен, екологичен, 
технически и др. преглед) е реално средство за идентифициране, намаляване 
или отхвърляне на риска, свързан с предстоящата транзакция.  
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Ако описанието на подадения проект отговаря на реалността и не възникнат 
съществени проблеми за осъществяване на сделката, всички уговорки за 
инвестицията се формализират в нарочен документ. Той може да представлява 
учредителен договор за създаването на ново дружество, договор за 
увеличение на капитала, договор за приемане на нов съдружник във фирмата, 
само запис на заповед или каквато и да е друга юридическа форма, за която 
страните се споразумеят.  В този етап BBAN може да осигури подкрепа чрез 
юристи, консултанти, одитори, които да предоставят най-подходящото 
решение, така и справки и примерни договори, по които да се оформи 
инвестицията. 
Международната инвестиционна банка (МИБ) http://www.iibbank.org е  
основана през1970 г. в гр. Москва. Дейността й се осъществява съгласно 
учредителното Споразумение, сключено  между страните-членки на банката: 
България, Виетнам, Куба, Монголия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия, 
регистрирано в ООН. По време на съществуването си банката е сключила 
партньорства за специфични програми за финансиране, с други страни или 
финансови институции (национални или международни) 

Уставният капитал на МИБ е 1,3 млрд. евро,  с който могат да се финансира 
инвестиционни проекти и програми, чрез предоставяне на средносрочни и 
дългосрочни заеми. Заемите могат да бъдат предназначени за: 

 строителство, модернизация, разширение, реконструкция и оборудване 
с модерни съоръжения за бизнеса;  

 проекти за изследване и развитие; 
 развитие и въвеждане на пазара на нови процеси и технологии.  

От създаването си, банката е подкрепила над 200 проекта за стратегически 
инвестиции (около 7 милиарда евро), за изграждане и / или модернизация на 
предприятията, изграждане на магистрали за доставките на енергия (газ, 
петрол и т.н.), пътно строителство и магистрали. 
 
2.1. Бизнес-планът – ключов инструмент за финансовата 
привлекателност на бизнеса.  
Бизнес-планът е документ, който обобщава резултатите от дейностите по 
проучване, проектиране и разработване на проекти за създаване на нова 
фирма, нов продукт и / или нова услуга. Ефективният Бизнес-план проучва 
подробно възможностите на бизнеса, защото проектира целите на 
предприемача и методите, с помощта на които той ще ги реализира и 
представи, за определен период от време.  
Затова правилно подготвеният бизнес-план трябва да съдържа подробен анализ 
на фирмата, продукта и / или новата услуга очакванията за пазара, 
провежданите маркетингови политики (т.е. цена, промоция, дистрибуция) 
използваните производствени методи, както и финансовите аспекти на 
бъдещия бизнес (включително очакваните приходи необходимите инвестиции и 
възстановяване им и преследваната печалба). 
Бизнес-планът се базира на следните елементи:  

 предприемач (бизнесмен), който съзнателно поема определени рискове 
в търсене на определена печалба  

 няколко дейности, които консумират ресурси и генерират печалба 
(бизнес идея) 

 среда, в която се развиват тези дейности (бизнес-среда). 
 

Бизнес планът е документ, предназначен да се определи пътната карта на 
една фирма за определен период от време. Той определя мисията, целите, 

http://www.iibbank.org/
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стратегията и плановете на действие за изпълнение на конкретни 
дейности за определен бъдещ период. 

Полезността на  бизнес-плана е както вътрешна - като работен инструмент на 
мениджърите, така и външна - за получаване на финансиране или за постигане 
на стратегическо партньорство с друга компания. Бизнес-планът представлява 
една схема на действие, конструирана логически и включва едно 
переспективно мислене за съответния бизнес. Започвайки от определените 
цели, бизнес-плана обхваща всички етапи и ресурси, необходими на 
предприемача за постигане на определена задача за даден период. 
Сред най-важните причини, обосноваващи необходимостта от изготвяне на 
бизнес план са:  

 изготвянето на този документ позволява на предприемача да създаде 
обща представа за целия бизнес, а не да се фокусира само върху някои негови 
конкретни детайли; 

 бизнес плана прави оценка на новите бизнес идеи или предсказва 
шанса за успех на бизнеса в момента, и представлява практически един 
проучвателен план; 

 бизнес-планът е инструмент за проектиране, изпълнение, управление 
и контрол на бизнеса; 

 бизнес-планът улеснява комуникацията с обкръжаващата среда на 
компанията за новите бизнес-идеи; 

 бизнес-планът предоставя подробна схема на новите бизнес дейности, с 
оглед постигане на  споразумение за финансирането; 

 бизнес-планът улеснява поддържането на определените насоки на 
действие, което позволява на предприемача да съсредоточи енергията си 
върху постигането на поставените цели. 
Бизнес-планът е ценен инструмент за управление, който може да се използва в 
най-различни ситуации. В преобладаващата част от фирмите в страните с 
пазарна икономика бизнес-планът се използва в следните области: 
За определяне на целите и задачите на дружеството 
Бизнес-планът за една нова фирма, в повечето случаи е първият опит за 
стратегическо планиране. Бизнес-планът уточнява етапите на действие на 
фирмата през съответния период. Разбира се, написването на бизнес план не е 
гаранция за успеха на бизнеса. Въпреки това, с добре обмислен бизнес-план, 
мениджъра може да предвиди по-добре кризите и да намери решения, за да ги 
преодолее или избегне. 
 Бизнес планирането е от решаващо значение за оцеляването на малки, но 
развиващи се фирми, отколкото на големи и зрели фирми.  
 
За оценка на напредъка 
Един бизнес-план може да се използва за развитие и документиране на 
ключови моменти от успешния бизнес на компанията. Изправени пред 
ежедневните проблеми на бизнеса, на мениджърите може да им се окаже 
трудно да погледнат обективно на изпълнението на бизнес. 
За вътрешна и външна комуникация 
"Бизнес приказката" трябва да бъде разказана и преразказана безброй пъти на 
всички потенциални инвеститори, на новите служители, на потенциалните 
клиенти. Най-важната част от тази "приказка" е хармоничното съчетаване на 
всички стопански дейности, за да се създаде образ на една организация, пълна 
с живот, която е  в състояние да постигне своите цели и задачи. Бизнес-планът 
трябва да бъде в състояние да предаде специфична компетентност на фирмата 
на всяко лице, имащо интерес от сътрудничество с фирмата. 
  
Бизнес-планът е насочен към следните лица:  
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 към мениджърите, за да: 
o следват реализирането на поставените цели и прилагане на 

корекции, необходими за постигане на целите; 
o знаe своите цели в цялостния бизнес план на компанията, в 

случай, че тя има за цел създаването на нови проекти; 
 Икономическите субекти, външни за фирмената среда: банкери, 

инвеститори, бизнес партньори и др., както следва: 
o банкерите, за да се убедят по отношение на целта и големината 

на искания кредит, предназначението му, изготвянето на график за 
използването му и възможностите за плащане; 

o инвеститорите, относно шансовете за печелившо 
възстановяване на извършените инвестиции;  

o бизнес партньорите, с цел документиране шансовете за 
устойчивост на общия бизнес.  
 Акционерите-собственици на фирмата, за да се информират за 

развитието на фирмата при сегашното си управление и да се даде 
възможност да се вземат фундаментални решения за бъдещето на 
фирмата. 

 Други участници (например медии, клиенти, доставчици, конкуренти) 
за общо информиране. 

Тъй като трябва да се осигури синхронизация и осъществяване на сложния 
комплекс от действия за изпълнение, които формират целта на икономическата 
дейност на една фирма, бизнес-планът играе важна роля както в 
идентифицирането и структурирането на проблемите, пред които са изправени 
фирмите и организацията, така  и в организирането на силите, които ще 
реализират поставените стратегически цели. 
Като се има предвид тази предпоставка за изготвянето му, бизнес-планът може 
да играе важна роля в: 

 определяне на сферите, в които фирмата трябва да определи 
различните си дейности; 

 определяне на целите, които съответната фирма може да си постави в 
различните сфери; 

 формулиране на хипотезите, относно пазарните условия, в които ще се 
действа; 

 Очертаване и записване на различните аспекти, които биха създали 
особени проблеми по време на реализация на дейностите; 

 Определяне на приоритетните направления в рамките на дейностите, за 
усъвършенстване на бъдещата работа. 
 
С оглед гарантирането на очакваните печалби бизнес-планове са 
предназначени да осигурят: 

 икономическият обем на дейностите, които трябва да бъдат 
проведени (стойността на материални активи и услуги, предоставени на 
бенефициентите); 

 цените и тарифите, които ще се практикуват; 
 естеството, броя и структурата на договарящите дейностти на 

различните вътрешни и международни служби и агенции за разпространение 
и др. 

Чрез тези разпоредби, бизнес-планът, отразяващ влиянието на добре 
обмислените маркетингови програми, изпълнява двойна роля по отношение на 
ориентацията на дейностите на компаниите: 

 установяване на необходимите корелации между усилия и 
печалба; 
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 осигуряване на научна основа, на базата на която да се 
вземе решение за капацитета на производство и търговия 
на всяка единица, ориентиране на процеса по снабдяване, 
и  за персонала, необходим за постигане на целите. 

Бизнес-планът има значителен принос в ориентирането на различните видове 
дейности и помага за формулирането на предварителни хипотези за пазарните 
условия, в които ще е принудена да действа всяка единица, заедно с 
определянето на целите. Формулирането на подобни хипотези има ролята  да 
се опита да идентифицира всеки възможен фактор, който би могъл да 
въздейства, благоприятно или не на развитието на дейностите, и върху който 
би могло да се упражни надлежен контрол в краткосрочен план. Важна роля 
играе бизнес-планът и при създаването на пазарни стратегии. Тъй като 
формулирането на стратегията изисква обширна фактическа информация, 
която може да се реализира или чрез сложни пазарни проучвания или от 
актуалната маркенгова информация, съответния бизнес-план  трябва да бъде 
изготвен въз основа на маркетингови програми. Специална роля има бизнес-
плана по отношение на диагностициране на проблемите на пазара, оценката на 
усилията и  ориентацията на политиката за управление на дружеството. 
В тази връзка трябва да се започне от идеята, че при уточняването на 
областите на действие, определянето на целите, формулирането на хипотези 
относно условията на действие, и в крайна сметка на пазарните стратегии, 
компаниите, независимо от тяхната сфера на действие, могат да се изправят 
пред редица трудни въпроси, независимо дали те се дължат на степента на 
новост и на честотата на появяване, или на сложността на усилията, които 
трябва да бъдат положени при реализиране на поетите задачи. В такива 
условия, бизнес-планът, като част от маркетинговата програма, има за цел да 
определи естеството на тези проблеми и необходимите  усилия  за 
разрешаването им. 
 
Класификация на бизнес-плановете 
Бизнес-планът може да се разглежда като вътрешен документ, когато е 
замислен за ориентиране или преориентиране на фирмата, чрез капацитета на 
конфиденциалните информации, или като публичен документ, когато е 
замислен  за привличане на асоциирани инвеститори или за искане на заеми от 
банките. 
В зависимост от основното предназначение на бизнес-плана, той може да бъде 
вътрешен или външен работен инструмент за потенциални партньори. 
В рамките на вътрешния бизнес-план, ще се следва основно следното: 

 разбиране позицията на  организацията на специфичния пазар и 
отношението към конкуренцията; 

 определянето на реалистични цели за бизнеса; 
 идентифициране на  оперативните рискове и трудности,  за да 

се изготви стратегия за управлението им; 
 определяне размера и предоставянето на финансови, 

материални и човешки ресурси за да се постигне максимална 
ефективност; 

 мониторинг на изпълнението на планираната производителност 
и прилагане на коригиращи мерки в случай на значителни 
отклонения. 

 
 
За бизнес-плана, предназначен за потенциалните партньори, трябва да се 
има в предвид: 
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 доказателство за капацитета на ръководството на дружеството 
относно оценката на рисковете и намирането на решения за 
преодоляването им; 

 доказателство за умението на мениджърите да диагностицират 
правилно външната икономическа среда на фирмата и да си 
поставят разумни цели; 

 подчертаване на основните параметри, които определят 
бъдещите резултати и рентабилността. 

Бизнес-планът е нова концепция, свързана с прилагането в практика на 
стратегическите и тактически цели и може да се разглежда както като 
инструмент за представяне на целите, така и като начин за постигането им. 
Той е в основата на осъществяването на текущата дейност на фирмите, на 
инвестиционните проекти, на проникването на нови пазари, на развитието на 
нов бизнес, на приватизацията или преструктурирането на фирмите. В основата 
на изготвянето му се набляга на причинно-следствените отношения, свързани с 
предвиждане на предимствата и рисковете в краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен план. Целите трябва да бъдат постигнати от фирмата в даден 
времеви хоризонт. Те произтичат от  стратегията на компанията, и в 
зависимост от йерархично ниво, за което са предназначени, те могат да са 
основни и  производни.  
Целите са реални, ако отговарят на следните условия (от вида SMART): 

 да бъдат изразени в оперативни срокове, т.е. бъдат измерими и 
специфични за дейността  

 Резултатите от изпълнението на целите да бъдат измерими  
 да бъдат съвместими помежду си и могат да бъдат постигнати с 

наличните ресурси 
 да бъдат реалистични и обосновани 
 да бъдат последователни, което означава, че по време на изпълнението 

на плана няма да страдат от чести промени и да имат ясно определен период 
от време за постигането им 
Идентифицирането и определянето на целите е изключително важна стъпка в 
подготовката на бизнес-плана, а качеството на тази дейност до голяма степен 
зависи от успеха на целия бизнес план. 
Целите се отнасят главно до печалбата, оборота, пазарния дял и др. 
 
Представянето на бизнес-плана е толкова важно, колкото и изготвянето му. 
Цялият труд за подготовката му може да се окаже напълно безполезен, ако 
хората, обект на плана (инвеститори, инвестиционни посредници, банки, 
кредитни агенти, акционери, бизнес партньори) не го одобрят. Следователно е 
необходимо да се разгледат два основни въпроси, които се отнасят до 
формулировката на плана и неговото представяне.  

1) Разработването на бизнес-план не се постига чрез един единствен 
модел, формите на представяне варират според различните критерии: 

 насоченост: съдържанието на бизнес-плана зависи от това дали 
той е предназначен за вътрешния кръг на фирмата, или за средата извън 
фирмата; 

 вида на бизнеса: има диференциране на съдържанието, 
свързано с естеството на бизнеса; 

 специфични изисквания: обикновено, финансиращите 
организации изискват представянето на бизнес-плана според своята 
методология  
 
2) Независимо от формата на представяне, всички бизнес планове 

имат редица общи елементи: 
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  Представяне на инициатора,  
 Представяне на проекта,  
 пазара,  
 целите,  
 стратегията, управлението,  
 финансово-икономически анализ на проекта. 

Бизнес-планът може да приеме различни форми, от професионално изготвен 
документ, до ръкописен такъв, който служи като документация за целите, 
стратегиите и тактиките на фирмата. 
Във всяка писмена, проста и ясна форма на представяне ориентацията на 
фирмата, трябва да се намери решение относно начина на реализиране на 
поставените цели и как ще изглежда в края на периода, след като се достигнат 
поставените целите.Бизнес-планът не е проста разбивка на бюджета за 
следващата година или пренасяне на икономическите показатели от предходни 
години през предстоящия период. Бизнес-планът е процес на разработване и 
отговаряне на основните въпроси, свързани с бъдещето на организацията за да 
се определят бъдещите насоки за успех. Що се отнася до това как да се 
изготви бизнес-плана, има някои принципи, правила и съвети: 

 формулировките и фразите трябва да бъдат кратки и да съдържат само 
една идея, за да бъдат лесно проследяеми; 

 главите и параграфите трябва да са ясни, разпознаваеми, дефинирани, 
групирани по теми и пространствено добре разположени; 

 да се избегне представянето на неверни факти и да се покаже това,  
което е истинско и документирано за най-важните аспекти на бизнес плана; 

 да се използват различни фрази и изрази, подходящи за преследваните 
цели; 

 да се избягват граматическите грешки; 
 да се използват подходящи визуални средства, за ефективно 

представяне на идеите; 
 
Представянето на бизнес-плана трябва да осигурява визуална подкрепа за 
ключовите аспекти на плана, а предприемача трябва да бъде добре подготвен, 
за да отговори на специфичните въпроси относно: 

- достатъчните научни изследвания и развитие на услугата; 

- Валидността на проучванията на пазара; 

- реалистичните финансови прогнози; 

- относителният приоритет на целите; 

- способността на предприемача (и неговия екип) да приложи 
успешно бизнес-плана  

 
Кои са начините за изготвяне на един бизнес-план? 
 
Няма два еднакви бизнеса. Няма две подобни организации. И също така няма 
магическа формула за разработване на бизнес планове. Бизнес- плана трябва 
да бъде обикновен работен инструмент, предполагащ и прагматичен. 
Определени типични аспекти е по-добре да бъдат удовлетворени при 
изготвянето на бизнес-плана. С подхода си към тях, предприемача показва, че 
има глобален подход към бизнеса, че разбира всичките му  аспекти, както 
техническите, така  и финансовите, и тези, свързани с човешките ресурси. 
Основните аспекти, които могат да бъдат разгледани в един бизнес план са:  

 Визията, стратегията  
 Историята, управлението, човешките ресурси, текущата дейност  
 Анализ на пазара 
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 Анализ на оперативните разходи 
 Необходимите инвестиции 
 финансовите прогнози 
 Необходимите приложения 

Като цяло, изготвянето на един бизнес-план, както в случая когато се  пише за 
първи път, и когато се актуализира, се препоръчва да се следват стъпките, 
изброени по-долу. 
ЕТАП 1 – Определяне на целите на бизнес-плана  
Това изисква идентифициране на хората, които ще четат този план, на 
информацията, която тези хора притежават за фирмата, какво те искат да 
знаят, и  как възнамеряват да използват информацията, която ще намерят в 
бизнес-плана. Преследваните цели трябва да се свържат с комуникационните 
цели, а именно, какво желае лицето, изготвящо плана,  да разбере читателя за 
фирмата. 
 
Пример: 
- бизнес-план, изготвен за банката с цел получаване на заем трябва да се 
съсредоточи върху финансовите прогнози и възвръщаемостта на 
инвестициите, демонстрирайки, че добре е преценил развитието на 
пазара. 
 - бизнес план за стартиране на фирма, която търси партньори, ще 
акцентира върху жизнеспособността на бизнес идеята, целевия пазар, 
потенциала за развитие на бизнеса в краткосрочен и средносрочен 
план(една година, 3-5 години), ефективното използване на средствата, 
привлечени от партньорите, възвръщаемостта на инвестициите. 
 
Целите, които са в основата на разработването на бизнес-плана трябва да 
бъдат отразени във визията за развитие на бизнеса. При започване на бизнес 
или развитие на вече съществуващ, всичко започва от „визията”(изразено в 
обикновения език чрез глагола „искам”. "Искам да отворя хотел", "Аз искам да 
произвеждам  IT-оборудване"). 
Тази визия представлява фактически, крайната цел, която преприемача желае 
да постигне чрез бизнеса си. Пътят, по който той решава да тръгне за да 
постигне визията е стратегията на неговата фирма. Идеята за стратегията се 
открива в отговорите на въпроси като: 

o “Каква е същността на бизнеса?” 
o “ Какво ще генерира парични средства и печалба?”  
o “ Как искаме да изглеждат продуктите / услугите?”  
o “ Разполагаме ли вече с модел или прототип ?”  
o “Кои ще са клиентите?” “ Има ли сравнима оферта на пазара?”  
o “ Къде искаш да достигнеш в рамките на 5 години?” - Фиксирайте 

измерими цели! 
o ” Каква е нашата силна страна, която ни кара да вярваме, че ще бъде 

успешна?”  
 

Процесът на фундаментиране на един бизнес-план включва серия от 
стъпки, които трябва да се преминат, а именно: 

● намиране на мотивация, която определя необходимостта от 
изготвяне на плана; 

● определяне на целите на бизнес-плана; 
● определяне на лицата, които ще изготвят бизнес-плана; 
● определяне на структурата на бизнес-плана; 
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●определяне на разпределението във времето и крайната дата за 
предаване на работата. 

 
ЕТАП 2 – Структуриране на бизнес-плана 
Заедно с  бизнес-целите се  идентифицират и областите, на които ще се 
наблегне, изготвя се структура на бизнес-плана, базирана  на тези специфични 
изисквания. Представянето на структурата на бизнес плана може да бъде общо 
или подробно по желание. Може да се каже обаче, че един подробен подход 
ще бъде много по-полезен по време на написването на бизнес-план. В 
следващите редове ще бъдат представени разделите в рамките на общата 
структура на бизнес-плана, всеки от които може да бъде допълнен със 
инструменти, специфични за целта на бизнес-плана (мостри на продукти, 
анализ на фокус-групите, финансови стимулации и др.) 
 

 История, управление, човешки ресурси, текущата дейност  
 
Историята на един бизнес е много важна, за да се разбере самия бизнес. 
Бизнеса не се ражда  от нищо. Той се ражда от желанието на  хората, и след 
товва се развива и функционира, воден от тези хора. В случай на стартиращи 
фирми, бизнес-историята е представена от опита на предприемачите и тяхната 
мотивация за започване на бизнес. 
Управлението на бизнеса е набор от човешки ресурси и инструменти, които се 
използват за извършване на стопанска дейност. Компонента човешки ресурси е 
всъщност управлението ( което взема решения) на бизнеса на съответната 
организация (директори, ръководители на отдели, мениджъри на проекти, 
координатори на дейностите). Мениджъра или бъдещия управител трябва да 
задава въпроси като: нивото на практически опит, който носи на бизнеса: 
теоретични знания, доказани компетентности, финансови ресурси или ресурси 
в натура, необходими за подкрепа на бизнеса и неговите източници (дялово 
участие, заеми, банков лизинг, европейско финансиране, и др.) бизнес 
местоположение, необходимия персонал, необходимите квалификации на 
служителите и ако могат да бъдат намерени необходимите специалисти на 
пазара на труда. 
  

 Анализ на пазара 
 

Анализа на пазара, на начина по който се е развивал в миналото, и на начина, 
по който започва еволюцията му, са основните стълбове за определяне на 
бъдещите доходи, които ще генерира бизнеса. Важно е за предприемача да 
може да отговори на въпросите относно: 
 
Целевата група (клиентите) - Клиентите или целевата група са тези, към които 
са насочени продуктите и услугите. Тяхното наличие или липса определят 
успеха или неуспеха на вашия бизнес. По тази причина те не трябва да се 
разглеждат като нещо външно за фирмата, а като стойност (актив), която 
компанията има в даден момент. Клиентите трябва да бъдат идентифицирани и 
характеризирани. Необходимо е да се определят техните нужди и да ги 
класифицирате в съответствие с тях. При идентифицирането на клиентите 
особен акцент трябва да бъде поставен върху стратегическите и традиционните 
клиенти, чрез представянето във времето  на тяхното поведение спрямо 
услугите, предоставяни от фирмата, описание или предлагане на мерки за 
стабилизиране на лоялните клиенти, чрез стимулиращи цени,  приоритетни 
договори и други стимули за тях. Необходим е на този етап един социално-
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психологически анализ на поведението на потребителите в областта на 
услугите, предоставяни от фирмата, който да покаже очакваното качество на 
услугите, получени пряко от потребителите, най-вече недостатъците и 
слабостите на собствените услуги. Необходим е анализ на клиентите, като 
например: 

 Структурата им (възраст, пол, средата, социалното ниво, 
материалното положение); 

 Причините за закупуване на предлагания продукт / услуга; 
 Поведенческите модели (честотата и средната стойност на техните 

покупки, парични средства и паричните наличности); 
Въз основа на този общ анализ, може  да се определи и опише пазарния 
сегмент: 

 Географско местоположение; 
 Размера (брой на очакваните клиенти) пазарния дял от целия 

продуктов пазар; 
 Тенденции (увеличение, намаление, ритъм); 
 Особености; 

Бизнес-планът трябва да предостави пълно, но кратко описание на продуктите 
/ услугите, предлагани от фирмата и трябва да обясни ключовите аспекти за 
това как те са произведени и какви цели обслужват. Тези аспекти са 
необходими на виртуалните поддръжници на проектите на фирмите 
(инвеститори, кредитори, потенциални партньори, и др.), за да се разбере до 
каква степен продуктите и услугите се различават от тези на конкуренцията. 
Потенциалния инвеститор трябва да се увери, че офертата на въпросната 
фирма е по-добра от тази на конкуренцията. В тази част на бизнес-плана трябва 
да се уточнят някои аспекти на продуктите / услугите на фирмата: 

 Описанието им, конструктивните и функционални параметри; 
 Специфичните им предимства; 
 Способността им да задоволяват търсенето на пазара; 
 Конкурентното предимство; 
 Икономическите параметри - разходи, цени, печалби; 
 Характер на задоволеното търсене (жизненоважни нужди, мода); 
 използваните канали за дистрибуция; 
 Промоционални дейности; 
 Описание на текущото състояние на услугитe, свързано със 

жизнения им цикъл; 
 Факторите, които могат да повлияят на очаквания жизнен цикъл на 

услугите; 
 Авторски права, очаквани патенти; 
 Ключови аспекти на бизнес услугите, квалифицирани като търговски 

тайни; 
Конкуренцията - винаги да се преследва, кое е новото и какви промени 
извършват бизнес конкурентите, да се опитате да предскажете всички от 
тях, вземайки ги под внимание при изготвянето на бизнес-плана: 

 “Какво знаем за конкуренцията?”;  
 “Колко служители има конкурентната фирма?”;   
 “Какъв капацитет за продажби има?”;  
 “Какъв пазарен дял притежава?”;  
 “ Какви конкурентни предимства има в сравнение с нашата компания?”;  
 “Какви ценови стратегии има конкуренцията?”;  
 “Какви стратегии за комуникиране/реклама има?” 

Раздела  "Анализ на пазара" трябва да съдържа прогнози за развитието на 
продажбите, прогноза за търсенето на пазара. Като цяло, пазарът понастоящем 
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се характеризира с появата на нови конкуренти с нарастващата икономическа 
сила, която ги кара да се стремят да получат най-изгодните цени на пазара. 
 За отбелязване е и повишаване на степента на диференциация на услугите, 
вследствие на диверсификация на производството, вноса и износа. Има 
няколко фактора, които определят търсенето на даден продукт / услуга. В 
допълнение към цената се проявява и други фактори като цените на други 
продукти / услуги взаимозаменяеми или допълващи се, доходите и вкусовете 
на потребителите. Тенденциите на всички тези фактори могат да помогнат 
компаниите в техните усилия за предсказване на бъдещите промени на пазара 
и да преценят бъдещите нива на търсене. Всеки сектор на икономиката се 
определя предимно от квотите за разпределение на пазара между участниците, 
а всяка компания започва да преценява бъдещата си позиция, която заема на 
пазара в сравнение с другите конкуренти. Интензивността на конкуренцията, с 
която се сблъсква фирмата се определя, наред с другите неща, от броя на 
конкурентите,  от увеличаване на размера на пазара, от нивото на капиталови 
инвестиции. На свой ред тези елементи  са обусловени от зрелостта на 
съответния сектор, от бариерите  пред доставчици и клиенти (ограничения от 
финансово-икономическо, социално, ситуационно естество) и от топографията 
на конкуренцията. 
 За да получите точна картина на положението на всички конкуренти, с които 
ще се сблъска фирмата, се счита, че е необходимо да се идентифицират. Като 
цяло, конкурентната ситуация на фирмата може да бъде: 

 пряката фронтална конкуренция (когато и другите фирми имат едно и 
също "възприятие", както за нуждите на клиентите и концепцията на услугата, 
така и за позицията, която тя ще заеме на пазара, рекламата й на пазара и 
др.);  
 директна конкуренция чрез вариации (възприятието на нуждите на 

клиента е същото, но се различава концепцията, позиционирането и 
насърчаването на услугите, и др.);  
 Затворена конкуренция (търсенето е нестабилно, клиентите имат 

възможност да променят начина си на задоволяване на нуждите си); 
 
При анализа на пазара и конкуренцията, най-важните аспекти са:  
 

● Основните конкуренти, тяхното местоположение, качеството на техните 
услуги, размера на техния пазарен сегмент, техническите и икономическите 
параметри на продуктите, използваните канали за дистрибуция, колко голям е 
пазарният дял, притежаван от тях; 

● Репутацията, силните и слабите страни на конкурентите; 
Във фирмите, намиращи се в отношения с конкуренцията, действат обаче 
променливите извън сектора. Те произтичат от еластичността на пазарните и 
секторните граници, което от своя страна дава възможност за доставчиците, 
така и на клиентите да мигрират от един сектор в друг. Има четири 
променливи извън сектора: 

 Появата на нови конкуренти.  
 опасност за заместване на специализации. 
 господство  на доставчиците на пазарите за доставка. 
 господство  на  клиентите на пазара на продажбите.  

Относителната значимост на тези извънсекторни източници в съдружие с 
извънсекторната конкуренция определят стойността в сектора. 
Идентифицирането на реалните и потенциални конкуренти е последвано от 
анализ за тях, съответно: 

● Определяне на елементите, способни да генерират и / или да увеличат 
пазарния успех на фирмата: нови и/или модернизирани производствени 
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средства, напредналите методи на работа, специализирани човешки ресурси, 
принадлежност към силно развита промишлена или търговска група и др. 

● Определяне на основните ограничения, наложени от фирмите- 
конкуренти, като тези ограничения могат да бъдат: един единствен клиент, 
един доставчик на дадено населено място, локализирането  на компанията на 
пазара, лошо управлявана дистрибуторска мрежа и др. 

● Анализ на резултатите, получени  досега от конкурентите, а именно 
анализ на следните елементи: Оборот на услугата или набора от услуги, обема 
на услугите и въздействието върху нивото на продажната цена, ситуацията с 
наличните човешки ресурси, направените инвестиции и тяхното влияние върху 
обема на производството и производствените разходи и др. 

● Префигуриране на бъдещето на фирмата, което да се реализира с 
помощта на статиите в пресата,  на каталози и/или специализирани 
документации, рекламни материали за услугите, и т.н.  
 

 Анализ на оперативните разходи  
 

Тази глава е посветена на разбирането и онагледяването на текущите 
оперативни разходи на дейността. Осъществяването на това демонстрира както 
разбирането на технологичните, икономически и управленски аспекти на 
текущата дейност. 
Демонстрира, че предприемачът разбира технологичния поток, знае от какво 
има нужда инфраструктурата на единицата, колко човека трябва да се наемат в 
организационната структура. 
 
Добре е да се имат предвид и разходи като: 
- Разходи по създаване на фирмата: разрешителни; вписване в търговския 
регистър; 
- Текущи разходи: суровини; консумативи, спомагателни материали, разходи 
за персонал (заплати, социални разходи), заплати за управление на персонала, 
премии и бонуси, обучение и подготовка на персонала, данъци и местни такси, 
външни услуги (счетоводство, данъчни консултации, правни консултации, 
консултации за управление, за IT, връзки с обществеността), разходи за 
помещения (офиси, сгради за производство, продажби или складиране) 
разходи за отопление, газ, електричество, почистване, ремонти, застраховки, 
вода / канализация, отпадъци, разходи за оборудване и ремонт, за поддръжка. 
- Разходи за транспортни средства: гориво; периодични прегледи; 
поддръжка/ремонт; застраховка „Гражданска отговорност & застраховка за 
всички рискове;  
- Разходи, свързани с процеса на продажба: пътувания; презентации; участия в 
панаири  
- Административни разходи: пътуване, офис консумативи, комуникации, 
първично отчитане и начисляване на заплатите, абонаменти (например, 
списания, законодателство, поддръжка на офис оборудване и др.) 
- Данъци и такси 
 

 Необходими инвестиции 
 
При оценяването на инвестиционни разходи трябва да бъдат взети предвид, 
заедно с преките разходи, и допълнителните разходи, свързани с инвестицията 

€ Инвестиционни разходи: сгради, съоръжения, машини и други 
капиталови активи 

€ разходи, свързани с инвестициите: инфраструктура, вода, газ, 
електричество, канализация, достъп до път, рехабилитации, 



 

 47 

съоръжения, гарантиране правилата за безопасност на труда, за защита 
на околната среда. 

€ Други разходи: разходи за управление на проекта /инвестицията, 
начални разходи за използване на ново оборудване, разходи за 
технологични изпитвания 

Финансови прогнози са нищо друго освен предвиждане / планиране  на 
бъдещите финансови отчети на предприятието. Финансовите прогнози са 
математическо моделиране на бъдещия баланс, отчета за приходите и 
разходите и изчисляване на ликвидността (паричния поток) на базата на който 
се изчислява равнището на печалбата от бизнеса. 
 
 

 Финансово-икономическия анализ е един от най-важните компоненти 
на бизнес-плана  

Целите на финансовия анализ са:   
 Намиране на оптималния вариант за конфигуриране на проекта; 
 Изготвяне на реалистичен план за финансиране за покриване на 

разходите по време на изпълнение на проекта; 
 представяне на наличните финансови ресурси за покриване на нуждите 

по време на изпълнение на проекта;  
 проверка придобиването на съответстващо ниво на печалба и на 

компенсиране на инвестициите за поетия риск; 
 
Представянето на показателите ще се прави за да се представи ясно 
финансовата нужда и да се изтъкнат предвидените резултати: 

 прогноза на продажбите (за първата година от дейността на 
компанията е препоръчително да се правят приблизителни 
месечни оценки, а за следващите 2-3 години годишни прогнози); 

 прогнозиране на печалбите и загубите (в същия интервал както и 
за прогнозата на продажбите); 

 Прогноза за паричните потоци (начално салдо на паричните 
средства и постъпленията в брой, минус плащанията в брой. 
Крайното салдо на парите в брой); 

 
ЕТАП 3 - Преглед на структурата на бизнес-плана 
Съдържанието на бизнес-плана трябва да се прегледа, за да се определят 
разделите, които ще бъдат представени по-подробно или в резюме. Трябва да 
се има предвид, че бизнес планът описва реалното състояние на фирмата, и е 
по-добре да се избягва в повечето случаи, изключително подробното описание. 
Все пак предприемачът, който изготвя собствения бизнес-план трябва да 
представи отделни подробни приложения относно размера на необходимите 
ресурси, и всички подробности от количествено и качествено естество. 
Въз основа на бизнес-плана се подготвя обобщаващ документ - резюме - което 
подчертава основните елементи на плана, а именно: 

A. Кратко описание на бизнеса 

B. Резюме на основните цели 

C. Описание на продукта / услугата (с възможните илюстрации, снимки, 
схеми, диаграми, таблици) 

D. Обощение на целевия пазарен сегмент и предвидените маркетингови 
методи  

E. Обобщение на финансовите прогнози: 
a. Обемът на продажбите през всяка от следващите 3 години 
b. Нивото на печалба през същия период  
c. Необходим начален капитал. 
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ЕТАП 4 - Писане на бизнес-план 
Редът, в който са поставени специфични елементи на бизнес плана варира в 
зависимост от големината на фирмата и собствения опит в писане на бизнес-
план.  
За да се обхванат различни сфери на дейност на фирмата е необходимо те да 
бъдат анализирани. В страните с развита икономика, повечето от хората,  
изготвящи план за стартиращ бизнес, започват със  събиране на финансова 
информация за състоянието на дружеството в миналото, и извършват свои 
изследвания на пазара. Много от стратегиите и прогнозите, описани в бизнес 
плана, се базират  на резултатите от икономическия анализ на ситуацията от 
миналото. Схематичното представяне на финансовото състояние в повечето 
случаи се извършва впоследствие. Изготвянето на тези финансови отчети 
аргументира избора на стратегия от финансов аспект, преди да се инвестира 
време в подробното и описание. Тъй като въпросът е, чрез написването на 
ефективен бизнес-план трябва да се гарантира сигурност за получаване на 
детайлна и действителна информация, относно хипотезите, стояща в основата 
нейната обосновка. 
 
ЕТАП 5 – Пълен и цялостен преглед на бизнес-плана 
След като бизнес-планът е напълно изготвен, той трябва да бъде прегледан от 
специалисти, запознати с бизнес-управлението и процесите за планиране на 
бизнеса. Те ще анализират вече разработения от управителя на фирмата 
бизнес-план от гледна точка на комплектност, на цели, логика, на 
представянето му, и на ефективността му като средство за предаване на 
информацията. 
ЕТАП 6 – Актуализиране на бизнес-плана  
Бизнес-планът е един документ, чиято информация с течение на времето 
остарява морално. Затова той трябва периодично да се актуализира, в противен 
случай става неизползваем. Така както околната среда на фирмата, така и 
нейните цели се променят постоянно, и актуализирането следва да отразява 
тези промени. 
 

Препоръки при изготвянето на бизнес-план. Спазвайки тези прости 
правила, ще си гарантирате, че читателите на бизнес-плана (от или извън 
фирмата) ще могат да анализират по-добре бизнес-концепцията и ще 
могат да оценят истинската стойност на плана. 

 За да бъде представен, планът трябва да съдържа между 15-35 
страници без финансовите прогнози и допълненията. Банките по правило 
изискват определена големина, обикновено по-малка. Все пак е трудно да се 
постигне сериозен бизнес план, без описание на подробностите. 

 Като елементи на съдържанието, е препоръчително използването 
на цифри, защото по този начин се повишава степента на надеждност и на 
обективност.  Ако източниците на информация се признати, 
въздействието ще бъде още по-голямо. 

 Не се отказвайте от дублиране на информация. Малко хора ще го 
разгледат от край докрай, така че повторението може да бъде много 
полезно. 

 Използвайте маркери, тъй като това елиминира необходимостта да 
пишете дълги изречения и привлича внимание към представената 
информация.  

 Езикът на плана трябва да е белязан от оптимистичен реализъм, да 
предава Вашият ентусиазъм относно бизнес-идеята, която е в основата на 
планирането. Стилът трябва да бъде директен, професионален (без 
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усложнения, специализираните термини трябва да се използват умерено), 
без суперлативи и без субективни коментари (които нямат смисъл, 
защото всеки очаква от вас да мислите за вашите продукти и услуги, че са 
нещо изключително). 

 Избягвайте дългите изрази, защото те намаляват способността за 
обработка на информация и се губи перспективата.  

 Използвайте графики и диаграми, защото привличат вниманието  
 Би било добре снимките да бъдат поставени в приложенията. 

 
Случай  4 

Определете за собствения бизнес (или бизнес идея) следните неща: 
 
A. Визия, Стратегия  
В тази глава за начало опитайте да отговорите на следните въпроси:  

• Каква е същността на бизнеса ?  

 Кое точно ще генерира пари и печалба ?  

 • Продукт 1,2,3…  

 • Услугите 1,2,3,…  

      • Дейност 1,2,3…  

• Кои ще са твоите клиенти ?  

• Лица  

• Фирми  

• Държавен бюджет  

 
Докъде искаш да си достигнал след 5 години. Уточни измеримите цели!  

 До какъв оборот/печалба ?  

 Какъв брой служители ?  

 Други цели... 

Какви са „силните страни” които те карат да мислиш, че ще имаш 
успех?  

 • Технически познания  

 • Пазарни познания  

 • Капитал  

 • Връзки 

 • Капацитет за работа  
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