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участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

С подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-

България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Якоруда и по никакъв 

начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в 

Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат. 

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА 
СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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БИЗНЕС ПЛАН 

на социално предприятие 

 

......................... 

 

(съществуващо или проектно наименование) 

 

 

 

Дата на подаване: .............. 

Информация за контакт:  

Име: ................................................ 

Тел: ................................................. 

Факс: ............................................... 

E-mail: ........................................... 



 

3 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

С подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-

България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Якоруда и по никакъв начин не 

трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на 

Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат. 

 

 

Правилното изпълнение на бизнес идеята се осигурява от наличието на ефективен бизнес 

план. 

Бизнес планът е „пътна карта“ за формиране на социален бизнес и ценен инструмент в 

ръцете на предприемача (ите) за оценка на инвестицията, преди да поеме бизнес риска и 

да намери източници на финансиране. 

Най-честите случаи, когато бизнес планът е подходящ, са: 

o Проучване на създаването на нов бизнес от юридическо или физическо лице. 

o Проучване на бизнес функциите на съществуващ бизнес с оглед оптимизирането им. 

o Проучване на жизнеспособността на разширяващия се бизнес. 

o Намиране на ресурси. 

 

Следните насоки са предназначени да улеснят представянето на бизнес идея под формата 

на бизнес план, независимо дали е създаване на ново социално предприятие или 

разработване на съществуващо. 

Целта е да се представи примерно ръководство за писане на бизнес план. 

 

Някои общи насоки за съставяне на бизнес план са: 

• Прочетете внимателно съдържанието на бланката и съответните инструкции. 

• Определете общите цели на бизнес плана. Например, целите за ново (създадено) 

социално предприятие са различни от съществуващ бизнес, развиващ нов 

продукт/услуга. 

1. ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ 
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• Планирайте от самото начало часовете, които ще са необходими за написване на 

бизнес плана и хората, които ще бъдат наети/консултирани. 

• Внимавайте за прогнозите (особено прогнозите за продажбите). 

Трябва да се отбележи, че в зависимост от категорията на социалното предприятие 

(проектно или съществуващо) може да не е необходимо да се попълнят всички полетав 

бизнес плана. 
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Резюмето е най-важният раздел от бизнес плана и обобщава на 2-3 страници основните 

характеристики на плана, които са подробно описани в следващите глави. 

Резюмето е първата глава, прочетена от оценителя на проекти като цяло или 

потенциален финансиращ. Обикновено се пише в края, след попълване на всички 

останали глави. 

Резюмето не е въведение, а обобщение на всичко, което е посочено в плана и 

следователно не трябва да бъде описание на начина на изготвяне на плана. 

 

Ключови точки, които ще бъдат представени в този момент, са: 

• Описание на бизнес концепцията и социалното предприятие. 

• Целта на бизнес плана. 

• Целевият пазар на новата идея. 

• Характеристиките на сектора, в който ще работи социалното предприятие. 

• Конкурентите на бизнеса. 

• Цели и прогнози за рентабилност на финансовите резултати на проекта. 

• Основни изисквания към капитала и човешките ресурси. 

• Характеристиките на екипа, който ще развие своята идея и подходящ опит. 

• Основните конкурентни характеристики (предимства), които трябва да бъдат 

постигнати.

2.КРАТКО РЕЗЮМЕ 
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3.3Иновативни елемента на бизнес идеята 

Позоваване на иновативни бизнес функции, които я отличават от другите бизнеси. 

3.2Описание на бизнес идеята и обосновка за нейния избор 

Подробно описание на предлаганата бизнес идея. Кратко споменаване на причините, 
които са накарали бъдещия предприемач или предприемачи да стартират предложената 
инициатива. 

Описание на социалните/колективните ползи, които трябва да бъдат постигнати и как да 
се постигнат чрез предложената бизнес идея. 

3.1Данни на компанията/ Правна форма / Кратка история 

Позоваване на ключови елементи на социалното предприятие като име, 
местоположение, размер, обхват на дейност, година на създаване и неговата правна форма с 
обосновка за неговия избор. 

Позоваване на ключовите елементи от създаването и развитието на бизнеса с 
позоваване на основни етапи в неговия ход (в случай на съществуващо юридическо лице). 

3. ДАННИ НА КОМПАНИЯТА/БИЗНЕС ИДЕЯ 
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3.7Основни данни за развитието на бизнеса (в случай на съществуващ 

бизнес) 

Опишете в табличен вид развитието на оборота, печалбите и персонала на 
съществуващото социално предприятие през последните три години (или за колкото години 
бизнесът съществува, ако са по-малко от три години). 

3.6Местоположение на бизнеса и обосновка за подбор 

Позоваване на местоположението на социалното предприятие и обосновка на избора. 
Описание на необходимите помещения и всички спецификации, които трябва да бъдат 
спазени за безпроблемното осъществяване на бизнес идеята. 

3.5Цели на бизнес концепцията 

Описание на целта на бизнес плана и начини за постигането им. 

3.4Социално и екологично въздействие на бизнес идеята 

Посочва се социалното и екологичното въздействие от прилагането на предложената 
бизнес идея, а именно нетното положително въздействие, което би оказало 
функционирането на социалното предприятие върху местната общност и околната среда. 
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4.1Подробно описание на продуктите / услугите, които ще се 

предоставят чрез предложената бизнес концепция 

Описание на продуктите / услугите, които ще бъдат произведени / предлагани чрез 
предложения бизнес план относно: 
 

- вид, опаковка, име, 
- общите и техническите характеристики, 
- нуждите, на които отговарят, 
- елементите на диференциация в сравнение с тези на конкуренцията, 
- всеки друг елемент, улесняващ по-доброто разбиране на продуктите / услугите. 

4. БИЗНЕС ПРОДУКТ / УСЛУГИ 
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5.3Анализ на силите на конкуренцията (конкуренти, интензивност на 

конкуренцията); Основните силни и слаби страни на конкурентите и 

тяхното разграничаване 
Позоваване на данни за броя и характеристиките на конкурентите на пазара на 

социалните предприятия (напр. размер, пазарни дялове, характеристики на продукти / 
услуги, местоположение). 

5.2Таргет група на социалното предприятие 

 

Идентифициране на групите от население, които се очаква да формират клиентската 
база на социалното предприятие и нейните характеристики (напр. възраст и профил на 
доходите и т.н.). 

5.1Текущата ситуация на пазара, тенденции и основни 

характеристики на сектора днес 

Анализ на сектора, в който социалното предприятие желае да оперира с оглед на 
неговите структура и размер. Тенденции в бизнеса / пазара на активизма на социалните 
предприятия. Основни фактори на външния пазар и основни средносрочни прогнози (3-5 
години). Възможни бариери за навлизане на пазара. 

5.Данни за местния пазар на предприятието 
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5.4Характеристики, на които да се основава конкурентоспособността 

на продукта / услугата на бизнес идеята 

Позоваване на елементите на продукта / услугата, които ще доведат до предимство пред 
конкуренцията (напр. иновации, качество, цена, диференциация, комбинация от 
горепосоченото и т.н.) и обосновка на очакваното положение на продуктите / услугите на 
пазара във връзка с конкуренцията. 
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6.4Политика за продажби 

Представяне на политиката за продажбите на социалното предприятие. 

6.3Ценова политика 

Представяне на ценообразуване на продуктите / услугите (цени на продукти / услуги и 
на каква ценова политика ще се основават). 

6.2Стратегия за проникване на целевия пазар 

Представяне на стратегическото навлизане на пазара. 

6.1Очаквана пазарна позиция 

Представяне на целта на социалното предприятие по отношение на придобиване на 
пазарен дял на продукта / услугата сред продуктите / услугите, които вече са на пазара, 
планираните продажби. 

6. ПЛАН ЗА БИЗНЕС МАРКЕТИНГ 
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6.7Бизнес стратегия 

Посочете бизнес стратегията за постигане на бизнес целите за следващите години. 

6.6Промоционален и комуникационен план 

Подробно представяне на план за промотиране/маркетинг на предлаганите продукти / 
услуги. 

6.5Продажбена и дистрибуторска мрежа 

Представяне на дистрибуцията(ите) на продукти / услуги на целевите пазари. 
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7.4Лицензиране 

Посочване на необходимите лицензи (напр. за инсталация и експлоатация) и тяхното 
време за осигуряване. 

7.3Осигуряване на качеството в производствения процес 

Елементи за осигуряване на качество в производствения процес и издаване на всички 
необходими сертификати. 

7.2Основни доставчици 

Запаси от суровини. Доставчици и партньорства. Политика за запасите на суровини и 
готови продукти и складове. 

7.1Подробно описание на метода на производство на продуктите или 

начина на предоставяне на услугите на бизнес плана 

Описание на процеса на производство или обслужване. Диаграма на производствения 
поток 

7. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
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8.1 Анализ на разходите за изпълнение на предложената бизнес идея 

Представяне на разходите за изпълнение на предложената бизнес идея. 
 
Примерна таблица за категоризация на разходите за бизнес план е следната: 

 

РАЗХОДИ ЗА БИЗНЕС ПЛАН 

 
 

Категория разходи Сума(лв.) 

 
 

Строителни работи 

  
 

Технически инсталации 

  
 

Околна среда 

  
 

Машини - оборудване 

  
 

Професионални транспортни средства 

  
 

Мебели 

  
 

ИТ 

  
 

Патенти- Права 

  
 

Системи за осигуряване на качество 

  
 

Софтуери 

  
 

Маркетинг 
  

 
Консултантски услуги 

  
 

ОБЩО 

  

8. РАЗХОДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН / ИДЕЯ 



 

15 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

С подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-

България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Якоруда и по никакъв начин не 

трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на 

Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат. 

 

 

Приложение към този план, ако се счита, че подкрепя предложението, може да включва 

подробни автобиографии на членове / служители. 

 

 

9.2Необходими човешки ресурси 

Подробно описание на човешките ресурси, необходими за изпълнение на предложената 
бизнес идея с квалификации, ноу-хау и опит. Позоваване на необходимия брой, специалности, 
задачи-отговорности, трудово правоотношение. 

9.1Състав на бизнес екипа (кандидати и/или съществуващи 

социални предприемачи) 

Идентифициране на бъдещи и / или съществуващи социални предприемачи (физически 
лица) с акцент върху тези, свързани с изискваните професионален опит, дейност и 
образование / обучение на бизнес концепцията. В случай на юридически лица се прави 
позоваване на ключови елементи на установяване и развитие с акцент върху дейността, 
свързана с бизнеса. 

9.УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 
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9.4Организационна структура на бизнеса / Органиграма 

Организационна структура на социалното предприятие, идентифициране на 
отношенията между членовете (задачи-отговорности). Организационна схема. 

9.3Външни партньори 

Подробно описание на всички необходими сътрудничества с външни партньори 
(специалности, брой, задачи-отговорности, работно време, трудово правоотношение). 
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10.3 Управление на изпълнението на бизнес плана и организация 

на системата за наблюдение на изпълнението на проекти 

Въвеждане на система за управление / мониторинг на бизнес план. 

10.2 Идентифициране на риска и проблемите при изпълнението на 

плана - механизми за реагиране 

Опишетепотенциални неблагоприятнисценарии - вътрешни или външни за проекта - и 
начини за справяне с тях. 

10.1Обобщен план за действие / изпълнение на бизнес плана 

Преглед на основните дейности, необходими за реализиране на предложената бизнес 
идея и препратка към критичните основни дейности. 

10.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА 

БИЗНЕСАΣΧΕΔΙΟΥ 
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Представяне в таблици на финансовите данни на социалното предприятие през трите 

години след реализирането на бизнес идеята, с обяснение на прогнозите и 

предположенията, които са в основата на анализа. 

 

 

11.2Прогнози за основни разходи 

Годишни оценки на стойността и скоростта на промяна с подробна документация относно 
разходите. 

В случай на съществуващ бизнес посочете промени във връзка със съществуващата 
ситуация. 

11.1Прогнози за продажбите 

Годишни прогнози за количество, стойност и темп на нарастване спрямо предходната 
година. Подробна документация, основана на ценова политика, дистрибуция и маркетинг. 

В случай на съществуващ бизнес посочете промени във връзка със съществуващата 
ситуация. 

11.ТРИ ГОДИШНА ПРОГНОЗНА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 



 

19 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в 

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. 

С подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-

България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Якоруда и по никакъв начин не 

трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на 

Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат. 

 

ПРОГНОЗНИ ТРИ ГОДИШНИ РЕЗУЛТАТИ 

 1ва година 2рагодина 3тагодина 

ПРИХОДИ 

   Приходи от продажби на продукти 

   Приходи от предоставяне на услуги 

   
Общи приходи 

   РАЗХОДИ 

   Възнаграждение на персонала 

   Наеми 

   Телекомуникационни разходи 

   Разходи за вода 

   Разходи за електричество 

   Разходи за трети страни (външни 
партньори, счетоводство и др.)    
Разходи за закупуване на 
суровини и консумативи    
Поддръжка и ремонт 

   
Застраховки 

   Разходи за промотиране и реклама 

   Лихва по заеми 

   Друго (уточнете) 
   Общи разходи 

   Прогноза за данъци  

   Резултати след данъци 

   
 

11.3Прогнози за основни размери на отчетите за доходите 

Годишни прогнози и процент на промяна. В случай на съществуващ бизнес посочете 
значителни промени в съществуващото положение. 

По-долу е примерна таблица за изчисляване на резултатите от управлението на бизнеса: 
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11.4Прогнози за паричния поток 

Прогнози за постъпления и плащания въз основа на прогнозни продажби и разходи. 
 
По-долу е илюстриран опростен отчет за паричните потоци: 

 
ПРОГНОЗЕН ТРИГОДИШЕН ПАРИЧЕНПОТОК 

 
 

Период на 
проектиране и 

строителство 

1ва година 2рагодина 3тагодина 

А) Баланс на 
стартиращ банков 
кредит 

    

     Парични потоци 

    Парични разписки 

    Инвестиции 

    Приходи от 
продажби     

Банкова лихва 

    Други приходи 

    Б) Общи парични 
потоци     

     Парични потоци 

    Разходи за лихви 

    
 

Капиталови 
разходи      

Данъци 

    Други плащания 
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В) Общо парични 
потоци     

     Г) Нетно движение 
(= Б-В)     

     Д) Заключителен 
баланс на банката 
(= A-Г) 

    

  

 

11.6Оценки на основните размери на баланса 

Годишни прогнози и процентната им промяна с подробна документация. В случай на 
съществуващ бизнес посочете промени във връзка със съществуващата ситуация. 
Следва пример за баланс: 

 
ПРОГНОЗЕН ТРИГОДИШЕН БАЛАНС 

 
 

1ва година 2ра година 3та година 

АКТИВ 
   ПАСИВ 
   СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

    

 

 

11.5Анализ на състоянието при стартиране на бизнес проекта 

Изчисляване на стартиране на бизнеса. 
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12.3Необходими допълнителни средства след фазата на стартиране 

Позоваване на нуждите на социалното предприятие от капитал след началото на 
изпълнението на предложения бизнес план. 

12.2Възможни източници на финансиране 

Източници на произход на необходимия капитал на предприятието (например собствен 
капитал, банково кредитиране и др.) 

12.1Общи нужди от финансиране 

Позоваване на нуждите на социалното предприятие за началния капитал. 

12.ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН 
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13.1График за изпълнение 

Определете графика за изпълнение на бизнес идеята, като разпределите необходимите 
ресурси. 

13.ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА 
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Могат да включват: 

• Автобиографии на ключови участници в реализирането на бизнес идеята. 

• Автобиографии на персонал/човешки ресурси. 

• Подробни технически данни за продукта / услугата, който ще бъде разработен и 

нагледни материали за разбиране напродукта / услугата. 

• По-подробни изчисления на финансовите данни. 

• Писма за сътрудничество с агенции. 

• Всичко друго, което може да подкрепи бизнес плана и не е включено в текста. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


