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Структура на материала- Основни понятия и законодателната рамка за развитие на 

предприемачеството: 

I. Предприемачество- правни форми на предприемачеството; 

II. Етапи на предприемаческия процес; 

III. Правила, които всеки предприемач трябва да спазва в началото; 

IV. Качества, които трябва да притежава предпремачът; 

V. Създаване на бизнес- законодателна рамка; 

VI. Маркетингова стратегия; 

VII. Политика за промотиране; 

VIII. Финансиране на бизнеса; 

IX. Оценка и управление на риска; 

X. Бизнес план 

 

I. Предприемачество- правни форми на предприемачеството 

Концепцията на предприемачеството 

• Независима дейност, извършвана на собствен риск, ориентирана 

към систематично получаване на печалбата в резултат на 

използването на придобивките, продажба на стоките, извършване 

на дейностите или предоставяне на услуги от страна на 

официално регистрираните лица в това им качество по начин, 

установен от закона. 

• Способност да основат и да ръководят организацията 

                      Основните законови форми, чрез които може да се създаде един бизнес, 

са: 

                     В Румъния: 

• Оторизирани физически лица (PFA) и семейни асоциации. 

• Търговски дружества. 

• Събирателно дружество (S.N.C.). 

• Командитно дружество (S.C.S.). 

• Kомандитно дружество с акции (S.C.A.). 
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• Акционерно дружество(S.A.). 

• Дружество с ограничена отговорност(S.R.L.). 

• Филиал в Румъния. 

                   В България: 

• Дружество с ограничена отговорност ( ЕООД)-  формация с един 

собственик с ограничена отговорност 

• Частно дружество с ограничена отговорност (ООД)- собственост на 

двама или повече партньори с ограничена отговорност 

• Едноличен търговец (ЕТ)- съкратен формуляр, подходящ за много 

малките предприятия (пълна отговорност на собственика) 

• Свободна практика- лична регистрация 

• Акционерно дружество (АД)- акционерно дружество- търговско 

дружество с дялов капитал, собственост на неговите членове 

• Филиал в България – чуждестранните юридически лица, 

регистрирани в чужбина, могат да регистрират филиал в България 

    При избирането на подходящата законова форма, трябва да се имат предвид 

предимствата и недостатъците на всяка от тях. Трябва да се вземе под внимание: 

естеството на дейността, която следва да бъде организирана, нейните размери и 

възможности за развитие, броя на бъдещите бизнес партньори, степента на участие и 

отговорност, поета от всеки бизнес партньор, наличния общ капитал в сравнение с 

необходимия, дела на участие на всеки партньор при съставяне на акционерния 

капитал, специфичните характеристики на всяка от юридическите форми, предвидени 

от действащото законодателство и т.н. 

 

 

II. Етапи на предпримаческия процес 

а ) идентификация на възможностите 

Възможността може да бъде предизвикана от различни фактори, като: 

отсъствие или слабо присъствие на сфера на дейност, за която съществува 

търсене поради еволюцията в новото развитие на региона, създаване на 

благоприятни предпоставки, породени от външни или вътрешни фактори; 

появата на нови целеви групи на местно и/или международно ниво,  промени 

http://www.interregrobg.eu/


             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
www.interregrobg.eu 

 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

в поведението на потенциалната целева група;       ефективно / устойчиво 

използване на местните природни ресурси;  засилване на кооперирането на 

трансгранично ниво; поява на нови технологии и т.н. 

б  ) развитие на концепцията за бизнес 

Идеята за бизнес трябва да отговаря на нуждите на пазара, да се разграничи 

от конкуренцията, да покрие маркетинговия микс,  който се отнася до 

продукт или услуга, цена, промотиране, разпространение,     да бъде идея, 

която може да бъде приложена своевременно, да бъде устойчива. 

в) установяване на необходимите ресурси 

Ресурсите се различават в зависимост от печалбата и размера на бизнеса, но, 

в по-голямата част от случаите, включват предприемача или развиващия 

бизнеса, времето му, работната сила, логистиката, начина на 

разпространение, суровините, необходимите материали, финансовите 

ресурси, локация, лицензи, съоръжения и оборудване и дяловия капитал. 

г) придобиване и оползотворяване на нужните ресурси 

Предприемачът трябва да осигури протичането на дейността в дългосрочен 

план. Като общо правило, предприемачите се обръщат към четири 

категории,  финансиращи техните нови бизнес идеи: семействата, 

приятелите или бизнес ангели, банки и нерембурсиращи фондове, най-

актуалния и печеливш източник, или комбинация от тях. 

д) внедряване и управление на бизнеса 

Ръководенето е важен компонент на предприемачеството и  колкото по-

ефективно бизнесът използва ресурсите, толкова по- добри резултати ще 

получи, което ще го отличи на пазара. Ефективното управление на бизнеса 

включва визия за управление чрез използване на получените резултати за 

развитието на бизнеса. 

е) фактори, които влияят на бизнес средата 

Факторите, които влияят на бизнес средата  са различни видове: 

-законодателно-нормативни фактори, контролирани от държавата, от 

нейните институции и от регламентите на Европейския съюз; 
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- социални фактори, представлявани от взаимоотношенията с доставчиците, 

клиентите (възможни и настоящи), държавните организации, вероятните 

сътрудници и бизнес партньори. По отношение на вътрешните социални 

фактори  с определяща роля за дейността на една компания  най- голямо 

влияние имат назначените на работа; 

- финансови фактори – кредитите, европейските фондове, заемите от 

държавата могат да бъдат част от финансовите фактори. Основните актьори, 

които въздействат върху тези фактори са: финансовите и банкови 

институции, националните банки; 

- технологични фактори – отнася се до технологичната еволюция и до 

умението за адаптиране на бизнеса към новите технологии. Според 

спецификата на фирмата, тези фактори могат да повлияят на 

продуктивността/печалбата на фирмата; 

-  политически фактори- те са в основата на развитие на бизнес средата, 

защото политическият режим има решаващо въздействие  за създаването и 

развитието на бизнес средата; 

-макроикономически фактори- тези глобални фактори включват проявите на 

силните световни икономики, политиката на държавите, които държат 

монопол на определен  пазар, конфликтите, войните, споразуменията за 

движение на стоките или последните открития в сферата. 

                  III. Правила, които трябва да спазва в началото всеки предприемач; 

     Съществуват няколко мита относно предприемачеството, които не могат да бъдат 

потвърдени или отхвърлени напълно. Ето някои от тях: 

1. Да бъдеш предприемач е вродено качество – До голяма степен вярно, защото 

определени вродени качества са абсолютно необходими, но без подкрепата от 

образование и обучение, не са достатъчни. 

2. Всеки може да започне бизнес- Вярно е от законова гледна точка, но не всеки 

може да има успешен бизнес. За това е нужно повече от един комплект 

качества. Нужни са една бизнес идея и точен план, организаторска и финансова 

дисциплина. 

3. Успешните предприемачи са млади-  Действителността доказа, че не възрастта е 

критерий.  Способностите на всеки, смелостта, но и подготовката, визията, 

нивото на бързо организиране и адаптиране към новото. Фактът, че се създадоха 
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програми за финансиране, предназначени за развитие на предприемачеството 

сред младите хора,     извън тези съображения, е имал и има предвид намаляване 

процента на безработица сред младежите, но и перспективата за развитие на 

бизнеса в дългосрочен план, достъпност за развитие на дейности в дългосрочен 

план и , много често, „под натиск“. 

4. Парите са най- важното нещо за един старт-  Твърдението е до голяма степен 

вярно, „No money, no funny“, но, ако има компетентност, изпълним бизнес план 

и ясна стратегия, могат да бъдат намерени източници за финансиране. 

Съществуват няколко „правила“, които всеки предприемач трябва да спазва в 

началото:      

1. Развий си способността да виждаш у хората „нуждите“ и „желанията“ им! 

               Предприемачеството не означава да имаш предприятие или търговска дейност 

от някакъв вид, а е един начин да бъдеш, да знаеш, един начин на живот. Не можеш да 

се наречеш предприемач, когато ти се даде диплома от курс по предприемачество, 

било той и акредитиран, и нито когато ти се даде един лист от Търговския регистър. 

2. Научи и приложи няколко принципа, свързани с първоначалните изчисления 

(за тези, които искат да започнат бизнес, но нямат опит): 

 Размерът на наема в предимно офлайн бизнеса прави разликата 

между успех и неуспех. Пропадат фирми, които плащат висок наем. 

 Наистина има значение да купуваш евтино и да продаваш скъпо; зад 

този принцип стои една истинска наука за пакетиране на продуктите 

и услугите. В това трябва да се усъвършенстваш. 

 Има значение в началото, да държиш в свои ръце процеса по 

продажби/ промотиране; всяка друга дейност може да бъде 

делегирана, но частта за маркетинг и продажби в началото е основна 

дейност на предприемача. 

3. Предприемачът се възпитава през цялото време! 

4. Имаш нужда от счетоводител, не непременно да изучаваш счетоводство! 

Предприемачите знаят, че трябва да правят пари. Работата на 

счетоводителите е да „преведат“ тяхната дейност по- нататък и да им 

помогнат да плащат колкото може по- малко. Същото е и с адвокатите. 

Когато бизнесът се разрасне, един „домашен“ адвокат е необходим, защото 

ти спестява много лутанеи те оставя да правиш това, което можеш най- 

добре- да създаваш. В началото избери по- евтин счетоводител, че по- късно, 

когато се разрастнеш, да преоцениш ситуацията. Но не пречи и второ 

мнение на счетоводител или адвокат. 

5. Предприемачът създава мрежа и развива непрекъснато връзката с клиентите 
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Работата на предприемача е да направи структура, която да покрива една 

потребност, основното му занимание би трябвало да е частта с продажбите 

(и маркетинг). В малките сделки предприемачът е съвършен продавач. 

Неговата работа е да разширява пазара, да намира клиенти, да намира 

партньори, да подписва договори, да развива интензивна дейност за 

промотиране (лично и на бизнеса си). Сделките съществуват само тогава, 

когато има клиенти. В началото на бизнеса е съществено важно да събираш 

база данни на клиенти, на потенциални клиенти, на партньори, на 

потенциални партньори, на „конкуренцията“. От значение е как отговаряш, 

колко бързо, колко удобно се чувства клиентът според това, как му е 

удовлетворена потребността, връзката, която имаш, след завършване на 

транзакцията, гъвкавостта да направиш персонална оферта за всеки. 

Сделките се правят сред хората! 

Ако нямаш средства за инвестиции, най- лесно е да започнеш бизнес в 

областта на услугите и/или да се договориш с други, които да работят за теб. 

 

6. Гъвкавост и отказ 

Един предприемач е на първо място гъвкав. „Ако имаш загуби няколко 

месеца поред, обмисли или да закриеш, или да смениш сферата на дейност, 

или да започнеш нова дейност с парите, които си събрал междувременно. 

Работата на предприемача е да прави пари, не да губи пари.“ 

7. Търсѝ ментори, които да ти представят своите истории за успех и своя начин 

на мислене 

Като начинаещ предприемач, много пъти чувстваш нужда от модели или 

съветване с някого, който е преминал през подобни ситуациии, за да 

избегнеш определени грешки. 

      

IV. Качества, които трябва да притежава всеки предприемач; 

Не съществуват чудодейни рецепти за перфектен предприемач, но можем да 

изтъкнем няколко качества, които той трябва да притежава, но несъмнено, те 

не са гаранцията на успеха. Необходими са, но не са достатъчни! Ето 

няколко от тях: 

1. Концепция- приложена в бизнес плана е фактически способността да видиш 

възможността и да я оползотвориш преди другите или по- добре от другите; 
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2. Интелигентност и креативност- които не са непременно свързани с IQ, а до 

емоционалната интелигентност. Как дефинираме емоционалната 

интелигентност? 

Емоционалната интелигентност представлява умението да осъзнаваш, 

контролираш и изразяваш собствените чувства, респективно да управляваш 

човешките взаимоотношения ефективно и с емпатия. 

3. Самосъзнание- self- awareness- означава способността да разпознаваш 

прецизно чувствата и усещанията си, когато се случат. 

Никак не е лесно да окачествиш това, което чувстваш, а често дори не се 

замисляш върху това, какво чувстваш в определен момент. Колко пъти ти се 

е случвало да крещиш на някого, а след това да осъзнаеш, че ти си виновен, 

понеже си изнервен от предишна случка. 

4. Самоконтрол- self-management- представлява способността да използваш 

чувствата си по контруктивен начин, да се оставиш воден от позитивните 

емоции за нещата, които вярваш, че са важни за теб, или за по- висш интерес, 

означава, че обръщаш внимание на вътрешният критичен глас -какъвто 

имаме всички ние- и да не се оставяш воден от него. Само чрез вслушване, 

приемане и въздействие, можем да променим това, което чувстваме. 

5. Социално съзнание- social awareness-представлява качеството да разбираш и 

усещаш чувствата, мислите и мотивацията на хората, способност, която е 

полезна във всяка връзка, защото искаш да знаеш какво мислят партньорите, 

сътрудниците. 

6. Управление на взаимоотношенията- relationship management- представлява 

способността за вдъхновяване и въздействие на хората, за управление на 

конфликтите. 

7. Познаване сферата на дейност- не започвай дейност, без да имаш минимални 

познания в тази област, или се осведоми много добре предварително! 

8.  Упоритост и решителност- особено в началото на пътя, когато препятствията 

са по- големи, грешките- по- чести (поради липсата на опит), а изкушението 

да се откажеш е доста голямо. Не се отказвайте, освен тогава, когато можете 

максимално честно да кажете, че сте направили „всичко, което можеше да 

бъде направено“. 

9. Харизма и убеденост- харизматичен предприемач е този, който те пленява, 

когато говори за своя бизнес, защото влага страст, защото знае за какво 

говори, защото има концепция. По отношение на убедеността- нещата са по- 

прости: най- добрите предприемачи успяват да убедят околните( служители, 

партньори)  чрез силата на убеждението, че техният бизнес е успешен и 

заслужава усилията и тяхната подкрепа. 
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10. Отговорност- предприемачите са хора, които трябва да докажат голямото си 

чувство за отговорност, защото отговарят не само пред себе си и своите 

семейства, но и пред всички, които са включени, директно или индиректно, в 

бизнеса. 

11. Този, който решава- decision maker- да бъде личност, която взема бързи и 

ефективни решения. Понякога, забавянето на едно решение може да доведе 

до пропускане на възможност и даже до реални финансови загуби. 

12. Този, който разрешава проблемите- problem solver- „тази личност, която 

разглежда  проблема и го вижда като една възможност, а после работи по 

него“. Един добър предприемач никога не представя проблема, а решението 

му. Той не използва израза „имаме проблем“, а по-често казва „ мисля, че 

можем да намерим решение“, или „имаме решение“, или даже „ето една 

възможност“. 

13. Предприемачески нюх- Gut- feeling- качество, в повечето случаи 

инстинктивно, подкрепено и от знанията. 

14. Позитивно мислене- или възможността да визуализираш успешния бизнес и 

да извършваш правилни действия в подходящия момент. 

15. Страст към собствения бизнес- Предприемаческото развитие в началото 

(start-up), което не е базирано на страст, има много малко шансове за успех! 

Не можеш да започнеш бизнес, дори само ако, например, можеш да получиш 

безвъзмездно финансиране в една област, или, понеже си чул, че е 

рентабилна. 

16. Персонална етика- един стойностен предприемач никога не погазва етичните 

принципи в бизнеса или в личния живот. Или, както би казал един теоритик в 

етиката на бизнеса „winners never chat“. По някакъв начин, веднага щом 

започнеш да заблуждаваш, да лъжеш, да играеш нечестно дори ако, 

очевидно, бизнесът ти може да продължава да върви добре, реално ти вече си 

по наклонената плоскост, защото както „ на лъжата краката са къси“, нито 

липсата на етика може да продължава много дълго. По същество, дори да 

успееш да убедиш останалите, не можеш да излъжеш себе си, а ще знаеш, че 

не си успешен, а само „провал, прикрит като успех“. 

17. Доверие у хората- не можеш да създадеш устойчива предприемаческа 

структура, ако не се основаваш на „ делегиране“. Ако искаш твоят бизнес да 

се развие над равнището, до което би могъл да достигнеш сам, трябва да 

започнеш да възлагаш всякакви важни дейности и решения , които са от 

значение за бизнеса. А, за да можеш да възлагаш тези решения и 

прерогативи, трябва да имаш доверие у хората, разбира се, след един подбор 

по стойностни критерии, в съответствие с конкретните нужди. 
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V. Стартиране на бизнес - правна рамка 

Румъния 

I.Национално законодателство в Румъния 

Закони 

Закон № 26/1990- относно Търговския регистър, преиздаден, с 

последващи изменения и допълнения 

Закон за дружествата № 31/ 1990, преиздаден, с последващи 

изменения и допълнения 

Закон № 236/2018- относно застрахователното разпределение, с 

последващи изменения 

Закон № 161/2003- относно мерките за осигуряване прозрачност при 

публичните личности, на обществените функции и в бизнес средата, 

превенция и санкциониране на корупцията, с последващи изменения 

и допълнения, Дял V - Глава I- Икономически групи по интереси; 

Закон № 297/ 2004- относно капиталовия пазар с последващи 

изменения и допълнения 

Закон № 359/ 2004- относно опростяване на формалностите при 

регистрация в Търговския регистър на физически лица, семейни 

сдружения и юридически лица, данъчната им регистрация, както и 

разрешаване на функционирането на юридическите лица, с 

последващи изменения и допълнения 

Закон за земеделските кооперации № 566/ 2004- с последващи 

изменения и допълнения 

Закон № 1/2005- относно организирането и функционирането на 

кооперацията, преиздаден, с последващи изменения и допълнения 

Закон № 93/ 2009- относно небанкови финансови институции, с 

последващи изменения и допълнения 

Закон № 202/ 2010- относно мерки за ускоряване на разрешаването на 

процесите, с последващи изменения 

Закон № 71/2011- относно прилагане на Закон № 287/ 2009 относно 

Гражданския кодекс, с последващи изменения и допълнения 

Закон № 85/ 2014- относно предотвратяване на несъстоятелността и 

процедури по несъстоятелност, с последващи изменения и 

допълнения 

Закон № 120/ 2015- относно стимулирането на индивидуални 

инвеститори-  business angels 
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Закон № 151/ 2015- относно процедурата по несъстоятелност на 

физически лица, с последващи изменения 

Закон № 152/ 2015- за измененията и допълненията на нормативните 

актове в сферата на регистрация в Търговския регистър 

Закон № 182/ 2016 – за  одобрение на правителствената Наредба за 

спешни случаи  № 44/ 2008 по отношение на развитието на 

икономическите дейности от оторизирани физически лица, 

индивидуални и семейни предприятия 

Закон № 1/ 2017- относно премахването на данъците и тарифите, 

както и изменението и допълването на някои нормативни актове 

Закон № 129/ 2019- за предотвратяване и борба с прането на пари и 

финансиране на тероризма, както и за изменението и допълването на 

някои нормативни актове 

Наредби 

Спешна наредба № 99/ 2006- относно кредитните институции и 

капиталова адекватност, одобрена с изменения и допълнения от 

Закон № 227/ 2007 , с последващи изменения и допълнения 

Спешна наредба № 44/ 2008- по отношение на развитието на 

икономическите дейности от оторизирани физически лица, 

индивидуални и семейни предприятия, с последващи изменения и 

допълнения, одобрена с изменения и допълнения от Закон № 182/ 

2016; 

Спешна наредба № 52/ 2008- за измененията и допълненията на 

Закона за дружествата № 31/ 1990 и за допълненията на Закон № 26/ 

1990 относно Търговския регистър и одобрен с допълненията от 

Закон № 284/ 2008; 

Спешна наредба № 116/ 2009- за установяване на мерки относно 

регистрационната дейност в Търговския регистър, одобрена с 

измененията и допълненията от Закон № 84/ 2010 с последващи 

изменения; 

Спешна наредба № 43/ 2010- за промяната на нормативни актове с 

цел намаляване или опростяване на администрирането при 

издаването на  разрешения / одобрения / процедури в резултат на 

предприетите мерки от румънското правителство в рамките на Плана 

за опростяване, във връзка с Меморандума за разбирателство между 

Европейската общност и Румъния, подписан в Букурещ и Брюксел на 

23 юни 2009, одобрен с измененията от Закон № 99/ 2011; 
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Спешна наредба № 6/ 2011- за стимулиране създаването и развитието 

на малки предприятия  от предприемачи- дебютанти в бизнеса, 

одобрена с измененията от Закон № 301/ 2011 с последващи 

изменения и допълнения; 

Спешна наредба № 2/ 2012- за промените и допълненията към Закона 

за дружествата № 31/ 1990, одобрена от Закон № 193/ 2012; 

Спешна наредба № 28/ 2014- за изменения на нормативните актове 

по отношение на данъците и нефискалните тарифи с последващите 

изменения, одобрени от Закон № 165/ 2014; 

Решения 

Правителствено решение № 885/ 1995- относно някои мерки за 

организацията единен регистър на акционерите и акции на 

дружества, преиздадено; 

Правителствено решение № 166/ 2003- относно предоставяне на 

данъчни стимули на студентите, които желаят да създадат собствен 

бизнес 

Правителствено решение № 1296/ 2004- за одобряване на 

Методологичните норми относно условията и реда за издаване на 

писмено споразумение за използването на името, предвидено в чл. 39 

от Закон № 26/ 1990, относно търговския регистър, преиздадено с 

последващи изменения и допълнения; 

Правителствено решение № 460/ 2005 по отношение на 

съдържанието, етапите и условията на финансиране, публикувани и 

разпространявани в Бюлетина по процедурите по несъстоятелност, с 

последващи изменения и допълнения; 

Правителствено решение № 124/ 2007- относно одобряването на 

продажната цена в Бюлетина по процедурите по несъстоятелност; 

Правителствено решение № 187/ 2007- относно процедурите за 

информиране, консултиране и други начини за включване на 

работещите в дейността на европейската общност;  

Правителствено решение № 322/ 2008- относно предоставянето на 

улеснения за актуализиране на обекта на дейност според 

Класификацията на дейностите от националната икономика- CAEN- 

Rev. 2, с последващи изменения; 

Правителствено решение № 96/ 2011-по отношение на одобряване на 

методическите норми за прилагане на правителствената извънредна 

наредба № 6/ 2011 за стимулиране създаването и развитието на малки 

предприятия от млади предприемачи; 

http://www.interregrobg.eu/


             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
www.interregrobg.eu 

 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

Правителствено решение № 583/ 2016- за одобряване на 

Националната антикорупционна стратегия за периода 2016- 2020 на 

набори от показатели за ефективност, на рисковете, свързани с 

целите и мерките в стратегията и на източниците на проверка, на 

списъка с мерки за институционална прозрачност и за превенция на 

корупцията, на показателите за оценка, както и на стандартите за 

публикуване на информация от обществен интерес 

Правителствено решение № 811/ 2016- относно създаването на 

Национална служба за търговски регистър на дейности, финансирани 

изцяло от собствени приходи; 

Правителствено решение № 419/ 2017- за одобряване на 

методологичните норми за прилагане на Закон № 151 / 2015 относно 

процедурата по несъстоятелност на физически лица; 

Правителствено решение № 962/ 2017- относно одобряване тарифата 

за някои операции, извършвани от Националния търговски регистър 

и търговските кантори към  съдилищата. 

Заповеди 

Заповед на министъра на правосъдието № 3117/ С/ 2004 относно 

одобряването на модела и съдържанието на извлечението от 

регистъра и сертификата за удостоверяване; 

Заповед на министъра на правосъдието № 1187/ С/ 2005 относно 

одобряване на процедурите за съобщаване на процесуалните 

документи и придружаващите документи и съдържащата се в тях 

информация между съдилищата, съдиите- синдици, назначените 

администратори и ликвидатори и Националната служба за търговски 

регистър с цел публикуване на Бюлетина за процедурите по съдебна 

реорганизация и несъстоятелност; 

Заповед на министъра на правосъдието № 1692/ С/ 2006 относно 

одобряване формата на Бюлетина за несъстоятелността и рамковото 

съдържание на призовките, съобщенията, съдебните решения, 

поканите, известията с последващите изменения; 

Заповед на министъра на правосъдието № 520/ С/ 2007-  относно 

одобряването на тарифите за публикуване в Бюлетина на 

процедурите по несъстоятелност на процесуалните документи, 

издадени от администраторите и съдебните ликвидатори; 

Заповед на министъра на правосъдието № 1494/ С / 2008 - относно 

събирането от търговските служби за регистрация на гербовата такса 
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за заявленията от компетентността за решаване на съдията, 

делегиран в службата на търговския регистър; 

Заповед на министъра на правосъдието № 2594/С / 2008 относно 

одобряването методологичните норми относно начина на водене на 

архивите на търговията за изготвяне и за издаване на информация; 

Заповед на министъра на правосъдието и гражданските свободи № 

1355/С /2009- за одобряване на образеца на заявките за регистрация в 

търговския регистър и на декларациите на собствена отговорност по 

отношение на разрешаването на дейността, с последващите 

изменения; 

Заповед на министъра на правосъдието № 2176/ С/ 2010- относно 

одобряването на тарифите на услугите за помощ, предоставяни от 

търговските служби за регистрация към съдилищата; 

Заповед на министъра на правосъдието № 1788/ С/ 2011- относно 

одобряването на тарифите на допълнителни услуги, предоставяни от 

Службите за търговски регистър към съдилищата и Националната 

служба за търговски регистър; 

Заповед на министъра на правосъдието и президента на 

Националната агенция за данъчна администрация № 492/ С/ 2012- за 

одобряване на Процедурата за искане и издаване, в електронен 

формат, удостоверението за регистрация на документа, 

удостоверяващо правото на ползване на пространството, 

предназначено за седалището, и удостоверението за пространството, 

предназначено за седалището; 

Заповед на министъра на правосъдието № 1082/ С/ 2014- за 

одобряване на Наредбата за организацията и функционирането на 

Националния търговски регистър и на търговските кантори към 

съдилищата с последващи изменения; 

Заповед на министъра на правосъдието № 1339/ С/ 2016- за 

одобряване на Наредбата за заемане на длъжност на генерален 

директор, заместник генерален директор в Националния офис на 

Търговския регистър, кактои длъжност на генерален директор, 

заместник генерален директор в търговските кантори към 

съдилищата; 

Заповед на министъра на правосъдието № 2207/С / 2016- за промени 

на Регламента за изменение и функциониране на Националния 

търговски регистър и на търговските кантори към съдилищата 

одобрен със заповед на министъра на правосъдието № 1.082/ С/ 2014; 
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Заповед на министъра на правосъдието № 1876/ С/ 2017- за 

одобряване на структурата на единния идентификатор на европейско 

ниво EUID на професионалистите, регистрирани в търговския 

регистър, и на образеца на удостоверението за регистрация в 

търговския регистър; 

Заповед на министъра на правосъдието № 1877/ С/ 2017 - относно 

одобряването на начина на организиране и провеждане на 

дейностите, финансирани изцяло от собствени приходи, създаден 

към Службата за национален търговски регистър и тарифата за тези 

дейности; 

Заповед на министъра на правосъдието № 1878/ С/2017- относно 

одобряването на тарифите за издаване от Службата за национален 

търговски регистър и търговските кантори към съдилищата на копия 

от бюлетина за процедурите по несъстоятелност, заверени копия на 

публикуваните процедури, за предоставяне на информация от 

бюлетина за процедурите по несъстоятелност; 

Решения 

Решение на Върховния касационен съд  № X/ 2006- по жалбата по 

правни въпроси, обявена от главния прокурор  до върховния 

касационен съд относно прилагането на разпоредбите от чл. 25 от 

Закон № 26/ 1990, преиздаден, както е изменено от чл. VIII точка 23 

от закона № 161/ 2003, относно случаите на допустимост на  

заявлението за анулиране на регистрация или запазване в търговския 

регистър; 

        II.Стъпките за създаване на Дружество с ограничена отговорност 

- резервация на името на бъдещата компания; 

- установяване на основния обект на дейност и на второстепенните; 

- депозиране на основния капитал на дружеството ( необходимият капитал за 

създаване на ООД е 200 леи; за разлика от оторизираните физически лица, 

където отговорността в случай на несъстоятелност е за собствена сметка, а 

съдружниците в рамките на ООД отговарят само с регистрирания капитал на 

компанията. Броят на съдружниците е ограничен до 50 в едно  ООД, а едно 

физическо или юридическо лице може да бъде едноличен); 

- установяване на седалището на дружеството; 

- изготвяне на учредителния акт на дружеството; 

- попълване на заявления за собствена отговорност; 

- подаване на документи и регистрация в Търговския регистър. 
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     III.Необходими документи за регистрация в Търговския регистър, данъчна 

регистрация , разрешаване на функционирането на компанията като събирателно 

дружество, командитно дружество с ограничена отговорност 

Предварителни дейности 

1. Искането за проверка на наличността и / или резервацията на фирмата 

(оригинал)- формуляр, попълнен с  три наименования- детайли в зависимост от 

предпочитанията, съответноза  проверка на регистрацията 

1. Искане за регистрация (оригинал)- формуляр 

2. Приложение 1 на данъчна регистрация- формуляр и, според случая, 

Приложение 2 относно чуждата инвестиция- формуляр; 

3. Декрарация- тип за собствена отговорност, подписана от съдружниците или от 

управителите, от която да става ясно, според случая, че: 

• Юридическото лице не развива в седалището, във вторичните офиси или 

извън тях, декларираните дейности, максимум 3 години (модел 1- оригинал) 

• Юридическото лице изпълнява условията за функциониране,предвидени от 

специфично законодателство в областта на здравеопазването, ветеринарния 

контрол, опазване на околната среда , охрана на труда за дейностите, 

посочени в Декларация – тип ( модел 2- оригинал); 

4.  Доказателство за наличността и резервацията на фирмата (оригинал); 

5. Ако е необходимо, споразумението за използване на името, предвидено в чл. 39 

от Закон № 26/ 1990, преиздаден, с последващи изменения и допълнения 

(оригинал); 

6. Декларация, че лицето има качеството на едноличен собственик на капитала на 

едно дружество с ограничена отговорност или, че дружеството с ограничена 

отговорност не е собственик на капитала на друго дружество с ограничена 

отговорност (оригинал)- детайли; 

7. Учредителния акт (оригинал)- детайли (Модели на учредителни актове: ООД 

едноличен собственик, ООД с повече съдружници, командитно дружество, 

партньорства) 

8. Документът, удостоверяващ правото на ползване на помещението, 

предназначено за седалището (копие)- детайли; 

9. Искане, адресирано към Национална агенция за данъчна администрация, за 

получаване на сертификат, издаден от компетентната данъчна служба, който 

удостоверява, че за помещението за седалище не е регистриран друг документ 

за отчуждаване на правото на ползване върху същото помещение срещу наем 

или безплатно- формуляр; 
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10. Декларация за собствена отговорност в оригинална форма, относно спазването 

на условията в седалището в случай, че от сертификата, издаден в точка 9, се 

получава, че други документи, удостоверяващи отчуждаването на правото на 

ползване на същата сграда, предназначена за седалище, вече са регистрирани 

във финансовата администрация – детайли; 

11. Доказателства относно плащането на вноските, внесени от съдружниците, в 

акционерния капитал (копия)- детайли; 

12. Документите относно собствеността за вноските, записани и платени при 

създаването; ако сред тях има и недвижимо имущество, удостоверението, 

потвърждаващо тежестите, с които са обременени (копия на удостоверенията); 

13. Декларациите, дадени на собствена отговорност, според случая, от учредители \ 

администратори / цензори или физически лица, представляващи юридическото 

лице, наречено администратор или цензор, от които следва, че те отговарят на 

правните условия за притежаване на това качество (оригинал)- детайли; 

14. Документи за самоличност на учредителите администратори, цензори или 

одитори физически лица (копия); 

15. Спесимени на подписите на представителите на компанията ( оригинал)- 

детайли; 

16. Според случая, оригинална декларация за лична отговорност на физическо 

лице- чужд гражданин, лично, или като представител на чуждестранно 

юридическо лице, което не е данъчно регистрирано в Румъния, в оригинал или, 

според случая, преведена от легализиран преводач, подписът на който да бъде 

заверен от нотариус- детайли; 

17. Ако е необходимо: 

• документите за регистрация на учредителите, управителите, цензори, 

юридически лица (заверено копие); 

•  становището относно промяната предназначението на недвижимите 

имоти  от служебни в жилищни, Предвидено със Закон №. 196/ 2018 ( 

попълнено по типов формуляр); 

• решението на уставния орган относно участието в учредяването на 

дружеството на основателите ( заверено копие) ; 

• мандатът на лицето, упълномощено да подпише учредителния акт от 

името и за сметка на юридическото лице основател( заверено копие) ; 

• удостоверение за актуално състояние на юридическите лица, които не са 

местни , участващи в създаването на дружество, издадено от банка или 

от компетентната търговска камара от държавата , на която са граждани 

(оригинал и преведено копие); 

• предходни становища, предвидени в специални закони ( копия); 
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• изрично пълномощно (в оригинал), адвокатско или делегиращо, за 

лицата, определени да изпълняват законовите формалности (оригинал); 

18. Декларация относно действителния бенефициент на юридическото лице - 

детайли, формуляр -тип; 

19. Доказателства относно плащането на законната тарифа- детайли; 

• такса за публикуване в Държавен вестник, част IV. 

Забележка 

• Решаването на искането попада в компетенциите на директора на 

търговската кантора към съда и / или определеното лице или лица, които 

имат достъп до администрирането и на  други подкрепящи документи, 

освен изброените. 

• Писане на документи, получаване на оригинали или, според случая, 

посочване на определени дати, насоките за правилното попълване на 

заявлението за регистрация могат да се извършват срещу заплащане чрез 

службите за съдействие в Службата по вписванията на съда. 

• Страницата с ръкописи на документите, представени за публикуване в  

Държавен вестник на Румъния, представлява 2000 знака, включително 

интервали. Документи, представени за публикуване в Държавен вестник 

на Румъния, да бъдат четливи, с отстояние на ред и половина, шрифт- 

Times New Roman 12, без непечатни изтривания или допълнения, които 

правят неразбираем този текст. Модел. 

• Формулярите се разпространяват в офиса на службата по вписванията. 

• Заявката за регистрация, предвидените в закона инструкции, подадени (в 

папака с шина) и прономеровани се подават от заявителя в Националната 

служба на Търговския регистър директно, по пощата с писмо със заявена 

стойност и обратна разписка или по електронен път. Искането, изпратено 

по електронен път, трябва да има вграден, прикачен или логически 

свързан разширен електронен подпис. 

България 

ООД в България 

Дружество с ограничена отговорност (ООД) може да бъде създадено от 

един или повече съдружници. В случай, че учредителят е един, ООД се 

учредява чрез Учредителен акт(устав) и се нарича  ЕООД. Дружеството с 

ограничена отговорност с повече съдружници се учредява чрез 

Дружествен договор(устав) и се нарича ООД (Ltd). Съдружниците могат 

да бъдат физически и юридически лица. Дружеството е отделно 

юридическо лице-  всеки съдружник носи отговорност за дълговете на 

компанията само в рамките на социалните дялове. Практически- нито 
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съдружникът отговаря за задълженията на фирмата, нито фирмата- за 

дълговете на съдружника. Вноската в общия капитал може да бъде в 

брой или в натура, като вариантът в брой е много по- удобен. 

Законът в България позволява едно дружество да бъде учредено с 

капитал от 2 лева, или 1 евро. 

Управител на ООД може да бъде само едно физическо лице ( може да е и 

от Румъния). 

Дружеството може да бъде администрирано и представлявано от един 

или повече администратори. Администраторите могат да подписват 

заедно или поотделно. Първите директори се назначават с решение на 

общото събрание на акционерите  (AGA ) за учредяване. 

Администраторът подписва образец на подпис при нотариуса. 

Дружеството може да сменя във всеки момент управителя чрез  Решение 

на Общо събрание на акционерите, което да декларират в Търговския 

регистър. 

 

 

В случай на нужда, дружеството може да сключи с администратора 

договор за управление, в който се посочват неговите права и задължения. 

В договора може също така да се уточни възнаграждението  на 

администратора и  за него ще се плащат вноски .  

Управителят е длъжен да запазва конфиденциалност и подписва 

декларация, че няма да бъде управител на друго търговско дружество в 

България със същата дейност, без съгласието на Общо събрание на 

акционерите. 

Името на фирмата може да бъде проверено онлайн и запазено в 

Регистъра. Всяка фирма декларира седалище, където приема 

кореспонденция и където се намира лице за контакт. Всяко писмо, 

адресирано до офиса на фирмата, се приема за законно получено. 

Дружеството с ограниена отговорност се регистрира в Търговския 

регистър. Търговският регистър издава сертификат, в който са вписани 

основни сведения за дружеството: наименование, регистрационен код, 

седалище и адрес, сфера на дейност, съдружници, управители, 

стойността на записания и внесен дялов капитал. 

Веднъж  годишно Общото събрание одобрява финансовия баланс и 

финансовото състояние на дружеството. Общото събрание определя и 

разпределението на дивидентите за съдружниците. 
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Съдружникъм може да продава своя дял чрез прехвърляне. 

Прехвърлянето се извършва чрез договор за прехвърляне, подписан и 

заверен при нотариус. Прехвърлянето се регистрира в Търговския 

регистър. Едновременно с прехвърлянето, може да бъде сменен и 

управителят. 

Етапите за създаване на фирма в България са: 

                            Етап 1- Изготвяне на документи 

o    Препоръчаната юридическа форма е ООД. 

o Структура- колко съдружници, стойността на дяловия капитал, управители; 

o Основен капитал- може да е от 2 лева или повече; 

o Наименованието на фирмата- ще проверим в сайта на Регистъра дали е 

свободно; 

o Седалище; 

o Сфера на дейност- с какво ще се занимава фирмата; 

        Етап 2- Регистрация в търговския регистър 

o Всички съдружници и управители идват в България; 

o Съдружниците и управителите подписват документите на фирмата; 

o Спесименът за подписи се заверява при нотариус; 

o Открива се сметка в Търговската банка, в която съдружниците внасят дяловия 

капитал; 

o Таксите за Търговския регистър се плащат в банката; 

o В търговския регистър се резервира наименованието; 

o В Търговския регистър се внасят всички документи на фирмата; 

За внасяне на документите е необходимо да присъстват всички съдружници и 

управители. Етап 2 продължава около час и половина. 

        Етап 3-  Действаща фирма 

o Приблизително седмица след внасяне на документите,  Търговският регистър 

издава  документ за Актуално състояние 

o Прави се печат; 

o Изтегля се дяловият капитал; 

o Открива се текуща сметка; 

o Ако желаете текуща сметка в Румъния, може да се открие с апостил от 

актуалното състояние; 

o Подписва се договор с фирма за счетоводни услуги; 

o Помещение- при необходимост фирмата може да наеме офис, магазин, терен 

или склад; 

o Работници- могат да се подпишат договори с наетите лица; 
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o Договори- тъй като фирмата вече е юридическо лице, може да подписва 

договори с партньори; 

o На името на фирмата могат да се регистрират автомобили; 

    Етап 4- регистрация по ДДС 

Регистрация по ДДС и като вътрешнообщностен оператор  се извършва в 

Национална агенция за данъчна администрация и трае до 14 дни; 

Фирмата ще бъде записана в системата VIES ( в която са вписани всички фирми 

от ЕС, които имат право на нулева ставка по ДДС). Фирмата може да издава 

фактури и да инкасира пари; 

Най- препоръчваната юридическа форма за фирма в България е Дружество с 

ограничена отговорност. Дружеството ще бъде юридическо лице в България. 

Отговорността на съдружниците е ограничена в рамките на стойността на 

общия капитал. Фирмата може да бъде регистрирана с капитал от само2 лева (1 

евро). 

Данък печалба в България е 10%, а за дивидентите- 5%; 

Фирмата може да издава и да приема фактури без ДДС ( с нулева ставка по 

ДДС). 

Фирмата може да си разкрива банкови сметки  в България, до които да 

има онлайн достъп директно  в Румъния. 

Как се внасят заявленията в Търговския регистър 

Заявленията могат да бъдат внасяни както на гишетата на всеки от офисите на 

Регистъра, така и в електронен формат на портала TRRYULNT s. 

Заявленията на хартиен носител могат да бъдат подавани във всеки местен офис 

на Агенцията по вписванията, независимо от седалището на търговеца. 

Заявленията на хартиен носител, приети в офисите на Агенцията, се сканират и 

се въвеждат в информационната система на TRRYULNT s. Документите, 

анексирани към заявленията, трябва да са оригинали или заверени от заявителя 

или нотариус  копия. Електронните заявления могат да бъдат внасяни във всеки 

момент на портала TRRYULNT s. 

Как се разглеждат подадените заявления? 

Всеки получен елемент , който трябва да бъде регистриран в информационната 

система TRRYULNT s (заявление, съдебно решение, заявление за корекция на 

грешка, заявление за назначаване на експерти, проверяващи, контрольори и др.), 

получава уникален  регистрационен номер във формата „ггггммддччммсс“ 

(година, месец, ден, час, минута, секунда). След получаването на този уникален 

регистрационен номер, съответното искане или съдебно решение е възложено 

на случаен принцип от информационната система TRRYULNT s на служител от 

регистъра за разглеждане. Заявленията за регистрация, искане за анулиране или 
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публикуване на документи според чл. 14, се предоставят автоматично по реда 

на получаването им от свободните длъжностни лица. След като са подписали, 

прилагайки електронен подпис, че са приключили с обработката на едно 

заявление, служителите получават статут „свободен“ в информационната 

система. 

На база на чл. 19, алинея (2) от закона за Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел ( ZTRRYULNTs), отговорният за 

регистрацията служител издава решение относно заявленията за регистрация 

или заличаване  на заявленията за публикуване на документ веднага след 

изтичането на периода от три дни след приемането, с изключение на случаите, в 

които законът гласи друго. Заявленията, внесени от търговците с цел 

първоначална регистрация, се разглеждат до края на  работния ден, който е след  

внасянетоим  в Търговския регистър, а решението се издава веднага след 

разглеждане  на заявлението, с изключение на случаите, предвидени в член22, 

ал.(5) от ZTRRYULNTs, случаи, в които се издава разрешително. Заявленията за 

публикуване на декларации и годишни финансови отчети, в случаите, 

предвидени в закона, се разглеждат отделно от другите заявления по реда, в 

който са постъпили. 

Според вида решения, резултатите могат да бъдат следните: 

• Разрешителни с електронен подпис от отговорния служител след като е 

разгледал заявлението, които се публикуват веднага в досиетона 

търговеца и трябва да влязат в сила в срока, предвиден от чл. 9, ал.(2) от 

ZTRRYULNTs; 

• Решения за отказ с електронен подпис от отговорния служител след като 

е разгледал заявлението, което се публикува веднага в досието на 

търговеца; 

• Решения за регистрация с електронен подпис от отговорния служител 

след като е разгледал заявлението, които са видими в досието на 

търговеца със статут “ чакащо за срок от три дена“ до изтичане на срока, 

указан от чл. 19, ал.(2)от ZTRRYULNTs. След изтичане на законовия 

срок, информационната система на ZTRRYULNTs извършва 

автоматически регистрацията и генерира регистрационния номер във 

формата, споменат по- горе. Годината, месеца и деня са на 

автоматичното публикуване в информационната система, а часа, 

минутата и секундата посочват момента от предния ден, когато 

отговорният служител е издал решението за регистрация. 

 

VI. Маркетингова стратегия 
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Маркетинговата стратегия има като основни цели: 

а) да дефинира целевия пазар; 

б) да оцени/ изчисли пазарния дял; 

в) да идентифицира компонентите на една маркетингова кампания. 

Пазарът на фирмата е икономическо- географско пространство, в което се 

появяват нейните продукти, изразява съотношението между търсенето и 

предлагането и показва действителната или потенциалната степен на 

разпространение или потребление (приложение) на стоките и услугите ѝ. 

Могат да се дефинират две функции на маркетинга: 

- Обмяна на информация между производители, дистрибутори и потребители; 

- функция на дистрибуция и стабилизиране на пазара. 

Основните роли, изпълнявани от маркетинга: 

 

 

Вида на търсене Ролята на маркетинга Името на стратегията 

1. Отрицателна 

заявка 

„Демистификация“ на 

заявката 

Конверсия 

2. Липса на заявка Създаване на заявка Стимулиране 

3. Латентна заявка Развиване на заявката Развитие 

4. Намалена заявка Повишаване на 

заявката 

Ремаркетинг  

5. Нередовна заявка Регулиране на заявката Синхромаркетинг 

6. Пълна заявка Да се поддържа 

заявката 

Поддръжка 

7. Прекомерна 

заявка 

Намаляване на заявката Демаркетинг 

8. Нежелателна 

заявка 

Унищожаване на 

заявката 

Анти- маркетинг 

 

Офертата представлява количеството на стоки и услуги, които един 

икономически агент може да продаде на пазара на цена, дадена за определен 

период. Офертата се влияе  от: цената на ресурсите, на други стоки и услуги, 

броя на купувачите, технологиите, перспективите на пазара, 

производствените разходи, нивото на таксите и субсидиите, природните 

http://www.interregrobg.eu/


             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
www.interregrobg.eu 

 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

условия и др. Нейното развитие се отразява на кривата на офертата и се 

измерва чрез коефициента за еластичност. 

Съотношението между заявка и оферта отразява ясно и синтетично 

пазарната ситуация, взаимодействието помежду им, като се концентрира 

върху цената, на която продавачите са склонни да предложат продукта, а 

купувачите- да го закупят. 

 

VII. Политика за промотиране 

Промотирането на услугите има за цел информирането на потенциалните 

клиенти  по отношение услугите, предоставяни от фирмата, цената и 

мястото, където могат да бъдат доставени, предимствата, които притежават 

и ползите, които могат да имат след тяхното закупуване. По този начин то 

улеснява вземането на решение за покупка, осигурявайки формирането на 

положителна представа за услугата, марката, фирмата доставчик и, освен 

това, опитването и приемането на услугата, както и стимулира продажбите. 

През това време, чрез маркетинговите общности,  реалните и потенциални 

купувачи   се запознават с позицията на фирмата и услугите  ѝ на пазара, 

може да се улесни достъпа, предлагайки елементи, показатели и 

информации, които улесняват оценяването на продуктите. 

Рекламни средства, използвани в сектора на услугите: 

На базата на емпирично изследване, американските специалисти подредиха по 

значение средствата за реклама според силата на въздействието им в сферата на 

услугите, така: 

-лична продажба 

- реклама от уста на уста 

- писмо до адрес 

- реклама в пресата 

- реклама по телевизора 

- сега можем да добавим и социалните мрежи 

В замяна на това,  във френската литература се приема, че системата за комуникация 

на фирмата, предоставяща услуги, обхваща: 

- Персонал за контакт; 

http://www.interregrobg.eu/


             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
www.interregrobg.eu 

 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

- Материален носител(  осезаеми елементи) 

- Традиционни средства ( преса, радио, сега можем да включим и социалните 

мрежи) 

Тези напълно различни йерархии, в сравнение с тези, създадени за материални 

стоки, представляват важен първи особен елемент от насърчаването на 

услугите. 

 

Средства за комуникация, използвани в сферата на услугите: 

Комуникации в средата                                            Междуличностни 

комуникации 

Вътрешни комуникации: 

- Реклама на мястото на 

продажбата 

- Емблеми, лого, инициали 

- Инструкции за ползване 

 

Вътрешни комуникации: 

- Персонал за контакт 

- Персонал за продажби; 

- Заявител 

- Вътрешен маркетинг 

Външни комуникации: 

- Надписи за упътване 

- Сигнали за информации 

- Реклама 

- Директен маркетинг 

Външни комуникации: 

- Мрежа от агенти 

- Връзки с обществеността (PR) 

- Реклама от уста на уста 

 

 

 

VIII. Финансиране на бизнеса 

Като правило, финансирането на бизнеса означава мобилизирането на капиталовите 

ресурси на тези, с излишък на ресурси ( инвеститорите) към тези, които имат нужда от 

тях ( икономическите агенти), чрез специфични инструменти и механизми в рамките 

на един организиран пазар ( парични или капиталови пазари). 

Успешните предприемачи, днес модели , ментори или източници на вдъхновение 

казват, че най- важна е целта (или мечтата), и че всички други елементи, в частност 

финансовите ресурси, могат да се включат след това. 

Източниците за финансиране произлизат от: 

1. Собствен капитал- включва  личните ресурси на всеки предприемач, 

ресурсите от тип 3F ( семейство, приятели,  наивници), както и 

ресурсите, привлечени от частни парньори. 
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От тази категория, практиката за избиране на фондове чрез привличане на 

частни партньори в бизнеса  е често срещана, и по- специално във фазата на 

лансиране на бизнеса. Един ангел инвеститор ще бъде заинтересован да 

допринесе за развитието на един бизнес, ако се държи сметка за серия от 

техники, между които споменаваме следните: 

- достоверност:  бизнес, в който покрай ентусиазма и доверието, има гаранции от 

опитен и доказал се консултант, ще привлече по- лесно интереса на един 

потенциален инвеститор 

- страст: един бизнес, който се базира само на желанието да се правят бързи пари 

чрез прилагане на практика на вече лансиран успешен модел на пазара, не би 

убедил нито един инвеститор да допринесе за баналната схема за лесно 

забогатяване 

- информация:  дори да е в началото на пътя, една млада компания/един бъдещ 

предприемач, трябва да познава в детайли и да се информира непрекъснато за 

промените на пазара, на който иска да се лансира. Един инвеститор винаги ще 

оцени добре подготвения урок- от бизнес плановете, маркетинга, анализ на 

конкуренцията, продажби и др. 

- контакт: много е възможно един инвеститор да не прояви отначало интерес  към 

един бизнес, но поддържането му в течение на всяка стъпка, реализирана за 

прилагане на бизнес плана,  може в един момент да събуди интереса му по 

отношение на респективния бизнес. 

2. Банков кредит 

За новосъздадените фирми  банките не са склонни да дават заеми. Банката 

има нужда от сигурност, че ще получи обратно парите, отпуснати като 

кредит, а новосъздадените фирми не предоставят такава гаранция поради 

различни причини ( нямат история, нямат опит, те нямат благоприятната 

среда, за да се докажат, че са стабилни в икономиката). 

      Едновременно с  това ( или, може би, точно заради това), представянето на 

новосъздадена фирма пред банката трябва да направено така, че фирмата да е 

поставена във възможно най- добрата си светлина пред банката. Много пъти, 

при представянето на фирмата пред банката, предприемачите допускат грешки, 

голяма част от които е лесно да се предотвратят. Кратък списък на тези грешки: 

1. Преувеличаване на кредита над нуждите на бизнеса 

2. Преувеличаване на кредита над възможностите на фирмата 

3. Липса на нужната документация за отпускане на кредита 

4. Липса на нужните гаранции за отпускане на кредита 
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Гаранции- за получаване на финансиране от страна на една банка, 

предприемачът трябва да предостави на банката определени реални гаранции за 

възстановяване на кредита. 

Реалните гаранции представляват недвижими имоти, оборудване, автомобилите, 

които са собственост на фирмата или на предприемача, и които желае да 

ипотекира или заложи в полза на банката срещу отпускане на кредита. Банките 

изискват гаранции ( за предпочитане недвижимости), които да покриват 

приблизително 120% от кредита плюс лихвата. От друга страна, банките искат 

гаранциите да са колкото може по- ликвидни и изискуеми, понеже не искат да 

се превръщат в агенти за недвижими имоти. За предоставянето на други видове 

гаранции, освен недвижимите имоти, съществуват различни формули ( 

гаранционни фондове, заеми, гаранционни писма от страна на други други 

банки и др.). Най- разпространени са гаранционните фондове. Тези фондове 

гарантират чрез гаранционни писма фирмите, които искат да получат 

изплащаем кредит. 

3. Програми за промотиране на   IMM ( малки и средни предприятия) 

Познавайки резервите на банките да отпускат кредити на новосъздадените 

фирми, съществуват програми за финансиране, още повече  

невъзстановяеми, които са насочени точно към сектора на новосъздадените 

предприятия. 

 Понеже са невъзстановяеми, съществува  ясен модел за документацията, която трябва 

да бъде подготвена. Изготвената документация участва в процес на конкуренция с 

други документации, подготвени от други новосъздадени  фирми, като най- добрите 

проекти получават финансиране. Тези видове подкрепящи програми за малкия и 

среден бизнес са с възстановимо, така и  с невъзстановимо финансиране. 

Възстановимото финансиране се състои във финансиране на определени банки от 

публични пари, а  банката рефинансира малкия и среден бизнес. В този случай, лихвата 

е по- ниска от тази на пазара. Невъзстановимото финансиране предсавлява финансова 

помощ, предоставена на малкия и среден бизнес от страна на два основни източника, 

по точно от държавния бюджет и Европейския съюз, както и от други международни 

организации. 

4. Фондове от рисковия капитал 

През системана на фонда от рисковия капитал предприемачът приема един  бизнес 

партньор, който внася съществена сума като апорт в акционерния капитал на 

дружеството. Основно, фондът желае да бъде миноритарен акционер в дружеството и 
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да изтегли участието си след около пет години. Този вид асоцииране с фондове от 

рисковия капитал създават големи неудобства: предприемачът трябва да участва със 

сума, по- голяма от тази на фонда, за да може фондът да запази позицията си на 

миноритарен акционер. Освен този риск, фондовете на рисковия капитал не са 

насочени специално към малкия и среден бизнес, а повече към големите фирми, които 

имат нужда от вливане на капитал за определен период. 

5. Лизинг 

Лизингът (credit- bail)  е специална форма за осъществяване на операциите по 

кредитиране за среден и дълъг период за закупуване на превозни средства, 

промишлено оборудване ( например професионални кухни, отоплителни инсталации и 

др.). 

Лизингът може да се осъществи чрез  лизингова компания, където 

кандидатът за оборудване може да се обърне за кредитиране. 

Оборудването се закупува от лизинговата компания и впоследствие  се 

отдава под наем на кандидата. Много често, самият кандидат  е 

упълномощен от името на лизинговата компания да закупи 

оборудването, от което има нужда. Договорът за лизинг ще се сключи 

след това между лизинговата компания и кандидата, като чрез този 

договор кандидатът получава за ползване оборудването. Тази форма на 

лизинг се нарича още търговски лизинг и представлява основна форма на 

лизинга. 

Други форми на лизинга са lease back и time sharing. 

1. При формата lease back собственикът на оборудването се смесва с 

кандидата, който има спешна нужда от средства. В този случай той 

продава оборудването на лизинговото компания, а после го наема от 

нея. 

2. При формата time sharing има повече кандидати, които искат да 

ползват това оборудване, но всеки го ползва за определен период от 

време. 

Независимо от формата на лизинга, в края на периода кандидатът има 

следните възможности: 

1. Прекратяване на договора 

2. Продължаване на договора за нов период от време 

3. Закупуване на оборудването на предварително определена цена 

6. Кредити от доставчици и клиенти  
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Финансирането по този метод  е само за кратък срок и е едно от най- 

евтините финансирания. Купувачът купува продукт от доставчика, като 

се задължава да го заплати след определен период от време. През същото 

това време, той използва в полза на фирмата парите, които е трябвало да 

инкасира на доставчика. Обратното- един купувач плаща определена 

сума на доставчика, а той извършва услугата или доставя стоката на по-

късна дата. През целия този период, доставчикът използва сумата за 

нуждите на собствената си фирма. Тези форми на кредитиране се 

наричат реални кредити. Този начин на взаимно финансиране е много 

разпространен в Европа и показва развитие в Румъния, поради 

икономическите механизми на пазара. Естествено, този начин на взаимно 

финансиране се прилага между бизнес партньори, които си имат доверие, 

а и сумите, които циркулират, не са много големи, но са достатъчни да 

оптимизират наличните средства на фирмата за кратък период от време. 

7. Кредити с търговски ефект (факторинг и сконтиране) 

▪ Какво е факторинг?  Факторингът представлява форма на 

кредитиране за кратък период от време, предоставяна от 

търговски банки, чрез клиринг на кредита на доставчика. Заемът 

се гарантира с фактура преди падежа. Фактурата възниква от 

договор за покупко-продажба между доставчик и купувач. 

Фактически, от юридическа гледна точка, факторингът 

представлява договор, сключен между банката ( фактор) и 

клиента ( присъединен), чрез който факторът (банката) се 

задължава да заплати, след представяне на документи, които 

удостоверяват търговските вземания, определена сума срещу 

комисион. 

Сумата, която банката плаща след представяне на фактурата , се 

нарича  незабавно финансиране или наличен факторинг. Сумата, 

която банката плаща към момента на събиране на фактурите, се 

нарича  финансиране при събиране или неналичен факторинг. 

В случай, че има фактура, платима на падежа, но необходимостта 

от средства се появи преди падежа, тогава фактурата ще бъде 

изплатена от банката на по-ниска цена от тази, написана на 

фактурата, след което трябва да бъде инкасирана в банката 

общата сума. От разликата, платена от банката и тази, която тя  е 

инкасирала при падежа на фактурата, банката покрива разходите 

си и формира приход. Практически, банката ще купи фактурата на 

по- ниска цена. 
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▪ Какво е сконтиране? Сконтирането представлява форма за 

кредитиране за кратък период, предоставяна от търговските 

банки, чрез плащане преди падежа на някои търговски последици 

(менителници, записи на заповед и др.). 

Сконтирането представлява  операция за закупуване от страна на 

банките на търговските последици, понасяни от  клиентите им,  

в замяна за отпускане на кредит с отстъпка и задържане от 

банката сума, наречена agio, образувана от стойността на сконтото 

плюс  комисиона. Като всяка кредитна операция, сконтирането 

изисква внасяне на гаранция, установена по взаимно съгласие и 

материализирана с процент, приложен към номиналната стойност 

на очакваните ефекти. 

Търговски ефект е ангажимент,  който издателят на полицата 

поема към получателя, в полза на бенефициент. Например, един 

платец (издател на полица), внася пари в търговска банка (платец) 

и издава чек ( търговски ефект) към доставчика (бенефициентът),  

от което следва доставчикът(бенефициентът),  да възстанови 

парите от търговската банка (платец) на падежа, чрез представяне 

на чека( търговския ефект). В случай, че бенефициентът има 

нужда от пари преди падежа, той може да сконтира търговския 

ефект респективно в търговска  банка, като следва, че банката ще 

го удостои с по-малка сума, отколкото тази, записана в търговския 

ефект, и да покрие при падежа изтеглените пари или да 

ресконтира търговския ефект преди падежа в друга банка или в 

Национална банка. 

Сконтирането, ресконтирането и факторинга се извършват по 

финансови причини ( една стотинка, които имаме днес, имат по- 

голяма стойност сега, отколкото пет стотинки след  две години, 

дори да не са изядени от инфлацията). 

 

IX. Оценка и управление на рисковете 

Един предприемач трябва да държи сметка за това, че неговият 

бизнес прилича на дете: в началото е нужно да му отделя внимание и 

грижа и да инвестира непрекъснато в бъдещето му, а по- нататък да 

му предоставя повече независимост. Бизнесът ще расте, а 

предприемачът трябва да израства заедно с него. 

Какво е риск- под риск разбираме пречка или събитие, чието 

потенциално появяване може да приини щети на дейностите на 
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фирмата, несигурно събитие, но което, ако се случи, ще причини 

сериозни проблеми на бизнеса. Най- често срещаните рискове, които 

предприемачите имат предвид, са тези за финансирането и за 

човешкия ресурс, но рискове се намират на всички нива на фирмата( 

вътрешни), както и вън от нея (външни). 

Идентифициране на ограниченията и на рисковете-  познаването на 

ограниченията е важно не само по отношение на оценяването на 

възможността за стартиране на бизнес, но и за определяне на 

стратегията му. Много често ограниченията са свързани с времето, 

персонала, технологиите,бюджета и др. За малкия бизнес основно се 

изискват две важни изследвания, за да се установи моментното 

състояние на възможности и заплахи от вътрешната среда на 

организацията, както и от външната среда, респективно анализ SWOT 

и  STEP ( или PEST). 

Тези два анализа могат да бъдат достатъчни за идентификация на 

рисковете и високите заплахи за проекта. 

Анализ на капацитета за развитие на организацията 

Съществените условия, за да започне и да се развие с успех един 

бизнес, са: 

осъществимост на идеята и организационният капацитет. За да се 

определи този аспект, се използват инструментите за анализ, както и 

въпросника, в който въпросите се отнасят до: ресурсите; сходния 

опит; структурата на организацията и човешките ресурси; критериите 

за финансово- икономическото състояние. 

 SWOT анализ- това е инструмент за анализ на една единица ( 

индивид, група, организация), за да доведе до добър завършек на една 

дейност, инвестиция или проект. SWOT анализът отбелязва 

съществените вътрешни и външни елементи на организацията. Така, 

във вътрешен план, се идентифицират силните страни (S), както и 

слабите (W), а във външен план- съществуващите  възможности (O) и 

заплахи (Т). 

Вътрешните аспекти могат да бъдат пряко контролирани от 

мениджъра/ предприемача, докато върху външните той не може да 

оказва въздействие  ( въпреки че бизнесът се влияе от тях). Външните 

аспекти имат основно потенциален характер ( не са извършени в 

момента на анализа). 

SWOT анализът ще разкрие дали силните страни на организацията са 

достатъчни и дали могат да бъдат прилагани при установените 
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възможности, което ще означава, че идеята за бизнес е валидна, а 

възможностите и предимствата надвишават външните пречки и 

заплахи; ако това не е възможно и/или ако слабите места са склонни 

да се превърнат в заплахите, установени за проекта, тогава 

организационния капацитет на този проект е под въпрос. 

X. Бизнес план 

Бизнес планът трябва да има следния препоръчителен формат: 

 

I. ЦЕЛ 

Кратко описание ( 1 стр.) на целите в Бизнес плана.  

Използвайте ключови думи при описанието ( кой?, какво?, къде?, кога?,  

защо?, как?, колко много?), за да опишете следното: 

• Целта на този план  

            Ще бъде използвано като основен документ за финансовото предложение 

и подготвянето на бюджета 

• Вашата компания ( кой, какво, къде, кога) 

• Кой отговаря за мениджмънта и кои са силните страни на 

мениджмънта? 

• Кои са целите и защо смятате, че ще имате успех? 

• Ако имате нужда от финансиране, за какво?, колко?, как смятате 

да възстановите кофинансирането, в случай, че това е заем от 

банка? Как ще бъде погасена инвестицията? 

II. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

1. Кратко описание на бизнеса 

• В един или два абзаца Ви молим  да представите кратко 

описание на Вашия бизнес; 

• Ако предприятието вече съществува, кратко описание на 

предприятието: кои са собствениците, какви са предлаганите 

услуги, какъв е предходния опит при работа с подобни 

проекти. 

• Какъв е Вашият опит в този бизнес (прилагане и поддържане 

на резултатите от проекта) 

2. Избройте и представете кратко описание на продуктите и услугите, 

които смятате да предлагате. 

3. Локация  

• Опишете проекта на предложеното място. 

• Разходите на проекта, свързани с локацията. 
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• Посочете правните ангажименти, ползите и др. в 

оправдателните документи. 

4. Изпълнение на проекта 

Опишете методологията и процеса на изпълнението на проекта; какво 

оборудване е необходимо? Какъв е капацитетът му? Какви материали 

са нужни за извършване на дейността? Как смятате да ги получите и 

откъде? Достатъчни ли са доставчиците на пазара с достъпни цени? 

Как ще бъдат  осигурени нужните неща? Имате ли всички 

разрешителни и договори за дейността, или можете ли да ги получите 

до началото на периода за прилагане на проекта? Как ще осигурите 

система за качеството? Какъв вид застраховка на бизнеса е 

необходима ? 

5. Мениджмънт 

• Избройте лицата, които са или ще бъдат отговорни за бизнеса. 

• Опишете отговорностите им и качествата на всеки от тях. 

• Уточнете възнагражденията, които предлагате, на всеки от тях. 

6. Персонал  

• Колко работници ще имате и на какви позиции според 

функцията ( за следващите 3-5 години)? 

• Какви са нужните квалификации? 

• Колко часа на ден ще работи всеки и колко ще получава 

месечно? 

7. Оперативни разходи и разходи за поддръжка 

Опишете и пресметнете оперативните разходи и разходите за 

поддръжка     ( работна сила по категории, суровини, материали, 

енергия, други нужди, услуги, договори за подизпълнение, 

концесии/наеми, платени от собственика, амортизация, ако е 

необходимо, административни разходи, режийни, и др.) 

 

III. ПЛАН ЗА МАРКЕТИНГ 

Планът за маркетинг дефинира всички компоненти на Вашата стратегия 

за продажби. Ще предоставите детайли относно изследването на пазара, 

продажби, реклама, връзки с обществеността. 

1. Анализ на пазара 

Като начало, разяснете кой има нужда от услугите по проекта и защо ( 

резултатите от маркетинговото проучване) 
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• Пазара, инвестициите, които ще бъдат направени, пазарния обем и 

очакваната дистрибуция. 

•  Кой пазарен сектор покрива проектът? 

• Целева група ( посочете демографската целева група и спецификата на 

сектора или пазарната ниша, избрани на пазара. 

• Конкуренция ( опишете големите конкуренти, оценете силните и слабите 

им страни). 

• Тенденциите на пазара ( посочете тенденциите на пазара и на 

потребителите). 

• Оперирането на проекта, работен план, сезонност ( в кои часове на деня 

и в кои дни от седмицата ще действа проектът; анализирайте 

сезонността, ако е нужно, и Ви молим да се осигурите, че това отразява 

Вашите прогнози) 

2. Маркетингова стратегия 

• Общо описание ( разпределение на бюджета в %) 

• Методи за продажба и дистрибуция ( магазини, офиси, 

каталози, уеб страница). 

• Политика за цените и тарифите (ценова стратегия и 

конкурентна позиция). 

• Стратегия за продажбите ( директна продажба, директна 

дистрибуция, имейл, взаимодействие и др.). 

• Стимулиране/ промотиране на продажбите (мостри, купони/ 

талони, онлайн промоции и др.). 

• Стратегия за реклама ( традиционна, уеб, медии,  дългосрочни 

спонсорства). 

IV. ОЦЕНКА НА РИСКА 

V. ФИНАНСОВ И БИЗНЕС ПЛАН 

Предлагат се месечни/ годишни проекти, за минимален период, който 

покрива изцяло резултатите от въздействието, предложени в проекта, за 

следните финансови ситуации: 

1. Cash Flow-паричен поток ( включително цената на кредита/ 

съфинансирането); 

2. Печалба и загуба 

3. Баланс (годишна прогноза). 
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