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ПРОЕКТ(Appl 3.2) 

 

БИЗНЕС ПЛАН  

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

I. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧА 

Имена на предприемача:  

ЕГН:  

Документ за самоличност 
(номер, дата, издател) 

 

Документ за намалена 
работоспособност  
(ако е приложимо) 

ЕР на ТЕЛК №  ………………….  oт ……………………   

Адрес за кореспонденция:  

Телефон:  

Адрес на електронна поща:  

ІІ. ОБЩИ ДАННИ ЗА БИЗНЕСА 

Имена на новоучреденото 
предприятие: 

 

Правен статут на стартиращата 
фирма /ЕТ, ЕООД, ООД, друго/ 

 

Вид дейност /производство, 
търговия, социално 
предприятие/ 

 

Предмет на дейност  

Код по КИД 2008  

Сектор по КИД 2008  

ІIІ. ПОДИС НА ПРЕДПРИЕМАЧА: 
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Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИЗНЕС ИДЕЯ 
I.ОПИСАНИЕ  

2. Местоположение на извършваната дейност 
3. Планирани работни места  през ПЪРВАТА ГОДИНА 

Брой работни места (общо за фирмата)  

4. Необходим капитал в Инвестиционната фаза  на бизнеса в лева 

ОБЩ РАЗМЕР МИКРОКРЕДИТ СОБСТВЕН ПРИНОС 
   

 

ІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА КАПИТАЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ПЛАНА  

1. Финансиране с ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ – МИКРОКРЕДИТ със споделен риск, съфинансиран 
със средства на ОП РЧР 2014-2020 

Размер на ФИНАНСОВИЯ  ИНСТРУМЕНТ  /в лева/ ……………………………………………. 

Лихва /в лева/        ……………………………………………. 

Гратисен период   ……………………………………………. 

Общ размер за възстановяване /в лева/  ………………………………    за срок от ……………..  месеца 

2. Финансиране други източници  

Източници «СОБСТВЕНО ПРИНОС» в лева 

2.1 Собствени начални финансови средства  

2.2 Собствени начални нефинансови средства  

2.3 Планирани за реинвестиция собствени финансови средства, за срока 
на действие на проекта 

 

2.4 Привлечен капитал от други източници /кредити, съдружие, лизинг /  

 

Описание  по т. 2.2  …….............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

/Приложете съответните документи за собственост./ 

Източник  по 2.4 ........................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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ІII. МАРКЕТИНГ 

1. Общо маркетингово проучване на пазара 

2. Дистрибуция  

 Вашите продукти, стоки/услуги ще бъдат предлагани на територията на: 

 Местен пазар    Национален пазар   Европейски пазар  Международен пазар 

 Как ще продавате Вашите продукти: 

 В собствен магазин /помещение/   В магазин /помещение/ под наем 

 Чрез собствена търговска мрежа   Чрез друга търговска мрежа 

 Чрез собствена дистрибуторска мрежа Чрез друга дистрибуторска мрежа 

 Чрез  собствена on-line платформа Чрез друга on-line платформа 

 Друг начин (моля опишете): 
 
Този метод на разпространение е избран поради следните причини: 
 

ПЛАН ЗА МАРКЕТИНГ 

 Продукт/и Цена Дистрибуция Промоция 
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В. ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА 

- Данъчен режим: Без ДДС регистрация 

- Нормативни документи, касаещи дейността: ЗКПО, ТЗ, ЗС, КЗОО, ЗЗБУТ 

- Необходими лицензи и разрешителни за дейността, необходими средства в лева: 

.............................……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
- Застраховки, необходими средства в лева: 
 

.............................………………...............................………………………………………………………………………………... 

- Управление на бизнеса: 

1. Управител:   

Име и фамилия  
Образование    
Друга квалификация  
Предишна/настояща месторабота  
Умения, опит и познания на кандидата за този вид бизнес  
....…………………………………………….............................………………………………………………………………………………. 
2. Персонал  

Длъжност 
Образование/ 
Специалност 

Брой 
Необходими 

умения и опит 
Възнаграждение 

     

     

Общо персонал   

 

- ИНОВАТИВНОСТ   

1. Продукта/метода за производство/дизайна , обект на  предлагане е:  

 собствена разработка с защита или в процес в Патентно ведомство 

 собствена разработка, защитена с авторско право 

 друго ........................................................................................................................................ 

/Приложете съответните документи, доказващи авторското право и притежанието на ноу-хау /. 

2. Предвиждате ли привеждане на дейността си в съответствие с европейските стандарти? 
Ако да, с кои стандарти, с какви средства, кога и как? 

3. Ще прилагате ли ИТК в дейността и управлението на фирмата, в производствения процес, 
респ. при предлагането на услуги? Ако да, с какви средства, кога и как? 
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Г. ИНВЕСТИЦИОННА ФАЗА 
 

1.  СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ФАЗА     …………………….   МЕСЕЦА 

2.  Осигуряване на ОФИС/ПРОИЗВОДСВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В СТАРТОВА ФАЗА   

- Описание …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  Планиран ремонт/преустройство на сгради и помещения 

Актив кв.м. Вид дейност Стойност 

   Ремонт  Преустройство  

Всичко:  

/Приложете подробни количествено-стойностни сметки за планираните ремонтни дейности или преустройства, с детайлно 
посочени разходи за материали и труд./ 

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация   налично  няма    предстои да бъде 
издадено в срок до ……………………. 

2. Осигуряване на МАТЕРИАЛНА БАЗА /МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ДРУГИ 

- Налични машини, оборудване, обзавеждане и транспортни средства: ………………………………. 

- Необходими активи за придобиване/наемане в Инвестиционната фаза: 

Актив Брой Вид собственост Стойност 

Касов апарат   Нови Втора употреба  лв. 

  Нови Втора употреба лв. 

Всичко: 0 
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3.КАПИТАЛ И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА В ИНВЕСТИЦИОННАТА ФАЗА 

ИНВЕСТИЦИИ  в лева 

1.1. Земя и сгради  

1.2. Машини и оборудване  

1.3. Мебелировка и обзавеждане  

1.4. Транспортни средства  

1.5. Предоперативни и начални разходи*  

1.6. 
Междинен сбор: 
Инвестиции в основен капитал 

 

1.7. Оборотен капитал*  

1.8. Общо необходим капитал:  
 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ в лева 

2.1 ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ – МИКРОКРЕДИТ със 
споделен риск по ОП РЧР  

 

2.2 СОБСТВЕН ПРИНОС   

2.3 Безвъзмездно финансиране  

2.4 Други привлечени средства  

2.8. Финансиране – общо:  

 

 

 

ПРЕДОПЕРАТИВНИ /УЧРЕДИТЕЛНИ/КОНСУЛТАНТСКИ 
РАЗХОДИ 

в лева 

3.1 Разходи за учредяване и регистрация  

3.2 Начални административни разходи  

3.3 Консултантски услуги по изготвяне на бизнес план  

3.5 Консултантски услуги по подготовка на тръжна и/или 
конкурсна документация по процедури за 
безвъзмездно/донорско финансиране  

 

3.6 Консултантски услуги по изготвяне на маркетингови 
проучвания, анализи, стратегии 

 

3.7 Консултации по ИТК  

3.8 Консултации по човешки ресурси  

3.9 Консултации по счетоводна отчетност и финанси  

3.10 Консултации по административноправни въпроси  

3.11 Разходи по осигуряване на външно финансиране  

3.12 Разходи за придобиване на ноу-хау, документация  

3.13 Други разходи  

3.14 Всичко предоперативни и начални разходи: *  
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Д. СТАРТОВА ФАЗА - 12 МЕСЕЧЕН ПЕРИОД, СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННАТА ФАЗА  
1. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ В СТАРТОВАТА ФАЗА 
По всяка дейност се определят: възможните операции, които трябва да се изпълняват от собственика и наетите лица, както и 
приходите (паричните постъпления) и разходите (паричните плащания), които се очаква да се получат и направят през 
първите 12 месеца след приключване на дейностите по т. 4.7.1. Във връзка с това за всяка определена дейност приложете 
следната информация (наименованието на дейностите е примерно!): 

 
ДЕЙНОСТ  1- ……………………………………………………………………………………………………………………….  

1. Как се формират приходите (постъпленията) от продажби? Каква е тяхната структура? 
Какви са предполагаемите количества и единични продажни цени?  
2. Какви разходи (плащания) ще бъдат направени за получаване на планираните приходи? 
Каква е структурата на разходите (плащанията)? Какви са количествата и единичните цени 
на отделните елементи, формиращи разходите: количество и цени на закупени стоки, на 
(канцеларски) материали, на транспортни услуги, електроенергия, пощенски услуги, брой 
заети лица и размер на възнаграждението и осигуровките за сметка на работодател и т.н.?  
3. При определяне на разходите (плащанията) и приходите (постъпленията) по месеци не е 
задължително тяхното повторение от месец в месец, може да се отчете определена 
динамика и специфични тенденции за дадената дейност, както например е при дейностите 
със сезонен характер, когато за част от периода е характерно нарастване на стопанската 
активност, след което се наблюдава определен спад (или обратното) 
 
ДЕЙНОСТ  А-  АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ 
Като самостоятелна група дейности се обособяват финансовите операции и свързаните с 
тях финансови приходи (постъпления) и разходи (плащания), възникващи във връзка с 
обслужването на разплащателни и депозитни сметки. Във връзка с това се отчитат 
финансови разходи (такси и комисионни, в това число и за извършвани банкови 
плащания), както и приходи от лихви за държаните в банкови сметки средства.. Към тази 
група се отнасят и други дейности, които имат общо значение за административното 
управление на предприятието като: текущо счетоводство и изготвяне на отчети, 
оперативно управление на предприятието и др. 
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Ж. ПЛАН ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА СТАРТОВА ФАЗА -12 МЕСЕЧЕН ПЕРИОД 
СЛЕД ИНВЕСИЦИОННАТА ФАЗА 

ПРОГНОЗЕН РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА  

Крайна дата за 12 м. период 
  

 А. ПРИХОДИ ( 1+2+3) 
 1. Приходи от продажби 
 2.Крайна складова наличност на стоки 

 3.Крайна складова наличност на материали  
 

 Б. ДАНЪЦИ И АКЦИЗИ (1+2) 
 1.ДДС 

 2.Акциз 
 В. НЕТЕН РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ( А-Б) 

 

 Г.ПРЕКИ РАЗХОДИ (1+2+3) 
 1. Вложени материали 

 2. Заплати и СО на работници 
 3. Разходи по продажбите  
 

 Д. БРУТНА ПЕЧАЛБА (В-Г) 
 

 Е. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ ( 1+2+……+8)  
 1. Разходи за заплати и СО на админ. персонал 

 2. Наем 
 3. Електроенергия 
 4. Вода 
 5. Телефон 
 6. Счетоводни, юридически и други услуги 
 7. Реклама и маркетинг - сайт 
 8. Банкови такси  
 

 Ж.НЕТНА ПЕЧАЛБА ( Д-Е) 
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Е. ПРОГНОЗЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ПЕРИОД ОТ ……………………….. г. ДО ………………………. г. 

№ Поток /Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ОБЩО 

І. ПОСТЪПЛЕНИЯ                           

1 Приходи от продажби                           

2 
ФИ- "МИКРОКРЕДИТ със 
споделен риск" по ОП РЧР                           

3 СОБСТВЕН ПРИНОС                           

4 Безвъзмезднa помощ                           

5 Други постъпления                           

ОБЩО ПОСТЪПЛЕНИЯ:                           

                              

II.  ПЛАЩАНИЯ                           

1 Инвестиции в ДА                           

2 Покупка на материали                           

4 Заплати на наети лица                           

5 СО на наетите лица                           

6 Доход на собствениците                           

7 СО на собствениците                           

8 Транспорт                            

9 
Пощенски и телефонни 
разходи                           

10 Разходи за ел.енергия                           

11 Разходи за топлоенергия                           
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12 ВиК разходи                           

13 Разходи за консумативи                            

14 Наем                           

15 
Ремонт на 
машини/оборудване                           

16 
Счетоводни, юридически и 
други услуги                           

17 Застраховки                           

18 Реклама и маркетинг                           

19 Други оперативни разходи                           

20 
Финансови р-ди за лихви по 
приелечени средства                           

21 Финансови р-ди  за главница                           

22 Дължим ДДС                           

23 Акцизи                           

24 Други плащания                           

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ:                           

                              

МЕСЕЧЕН БАЛАНС (I-II)                           

БАЛАНС С НАТРУПВАНЕ                           
 

http://www.eufunds.bg/

