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Материал 2: Трансгранични предприемачески възможности, 

свързани с туристическите пакети FISHNAT 
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Трансгранични предприемачески възможности, свързани с туристическите пакети FISHNAT 

Структура на материала: 

1. Преглед на всеки туристически пакет- предимства- възможности за бизнес в трансграничните 

зони, специфични за всеки туристически пакет, свързан с базата данни, разработена в проекта 

( настаняване- къмпинг, хотел, мотел, пансион; транспорт на лицата; снабдяване; ресторанти; 

мобилни пунктове за хранене); осигуряване на културна/ артистична програма; търговия със 

специфични за риболова стоки; наемане на плавателни съдове и/ или рибарски 

принадлежности; помощ и обучение; туристически агенции и др. 

 

2. Пример ( обобщен) за бизнес план 

 

 

3. Изводи- трансграничните отношения на сътрудничество- предприемачество- туризъм- 

туристически пакети FISHNAT 

 

1. Преглед на всеки туристически пакет- предимства- възможности за бизнес в 

трансграничните зони, специфични за всеки туристически пакет, свързан с базата 

данни, разработена в проекта 

 

Не можем да говорим за развитие на предприемачеството в определена трансгранична зона, свързана 

с промотирането на туристически пакети, единствено с марката FISHNAT, без да имаме представа от 

всеки туристически пакет, както и от механизма и туристическите атракции на всеки пакет. На 

разположение на потенциалните предприемачи са предоставени туристическите брошури, 

методологията, филми за промотиране на всеки пакет, предимствата на промотиране на 

туристическите пакети  FISHNAT, както и едно съвместно изследване Румъния- България относно 

местата за развлекателен риболов, описанието на видовете риба, материалното и нематериално 

културно наследство, местата за настаняване и хранене в зоната на интерес на проекта от Румъния и 

България. 

 

Насочеността на туристическите пакети FISHNAT към риболова, към които се добавят и други 

развлекателни и културни дейности, започна от съществуването на зоните за риболов по Дунава, но и 

във водите от вътрешността на съседните окръзи по румънския и българския бряг, съответно 
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Кълъраш- Силистра, Гюргево- Русе, Телеорман- Велико Търново, и неорганизираното практикуване 

на риболова. Потенциалът за развитие на туризма в тези зони, както от гледна точка на 

развлекателния риболов, така и за туристическите обекти, е забележителен. Трансграничният подход, 

както и създаването и промотирането на туристически пакети с марката FISHNAT, допринасят в 

голяма степен за активизиране на дейностите и открива нови възможности за развитието на нов 

бизнес, адаптиран към всеки пакет в частност, според съответната ситуация на всяка трансгранична 

зона за всеки отделен пакет. 

Всеки туристически пакет има за основа присъединяването на по 2 окръга/ области, намиращи се от 

едната и другата страна на Дунава- единият в Румъния, а другият- в България, имайки предвид 

близостта им, така че преминаването на туристите от едната в другата страна да се осъществява за 

кратко време, като в същото време предоставя по-голяма достъпност на бизнес сътрудничеството 

между доставчиците на услуги за туристите. 

 Ще направим кратко представяне на туристическите пакети FISHNAT, като опитаме да 

идентифицираме за всеки туристически пакет няколко възможности за развитие на нов бизнес, 

свързани с туристическия пакет. 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT- ГЮРГЕВО- РУСЕ (GI-RU)- (7 ДНИ) 

 

Основните дейности и туристически обекти, препоръчани в рамките на този проект са: 

• Риболовът; община Путинейу- Делта Няжловулуи или Балта Комана, или Виеру ( 

шаран, амур, карас, толстолоб, бяла риба, облец и червеноперка), община Гряка- село 

Пуцу Греч, село Петру Рареш ( шаран и карас), Баланоая ( шаран, карас, амур), Дунав- 

ръкава Ара ал Дунари, Дунав- езерото Липник, езерото Щръклево ( Русе) 

• Комана -  Природен парк Комана, манастира Комана, Мавзолея на героите от Комана, 

манастира Делта Няжловулуи, Хартиената мелница, летището Комана, Мемориална 

къща Гелу Наум, Приключенски парк на Комана. В Комана има три варианта за 

настаняване: един хотел, един пансион и един хан, но и ресторант, където туристите 

могат да се хранят. Хотелът е с 4 звезди и има капацитет 30 места; ханът има капацитет 

от приблизително 15 места, а пансионът има 3 маргарити и капацитет 10 места. В тази 

зона удобствата са атрактивни, но не са достатъчни, още повече, че се намира на малко 

разстояние от Букурещ и е лесно достъпна, а голямата част от посетителите през 

почивните дни в края на седмицата са предимно семейства с деца. 
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              Оценяваме като навременно развитието в тази зона на нови места за настаняване, места 

за обществено хранене, ресторанти, включително и наличието на подвижни каравани с храна, 

в менюто на които да бъде включена звездата- Рибата- с нова концепция, адаптирана към 

търсенето, съчетавайки модерното с традиционното, успоредно с разширяването на услугите: 

за риболова- наемане на рибарско оборудване, лодки; за децата/възрастните- разходки с лодка, 

уроци по риболов, за приготвяне на рибата, транспорт с микробус/ автомобил към 

туристическите обекти от зоната и/или в Русе за посещение на българските обекти и др. 

Сега използването на тези дестинации се извършва предимно през лятото, в края на седмицата. Към 

удобствата, които съществуват сега в Парка на приключенията Комана, могат да се добавят други 

нови, както на открито, така и на закрито, за да се удължи туристическия сезон. Могат също да бъдат 

използвани селскостопанските продукти от Гюргево и Русе, като се търгува с тях както в натурален 

вид, така и специфично приготвени, за да придадат специфичен „вкус“ на зоната, и където РИБАТА 

да има главната роля. 

- Гюргево- макар че има 81 исторически обекта, които са категоризирани като исторически 

паметници и на двете нива (национално и местно), е по- малко оценен в областта на туризма. 

Туристическият пакет FISHNAT Гюргево- Русе (GI-RU) предлага в този аспект следните 

обекти: крепостта Гюргево (XIV-XVIII век), намираща се на запад от Шосяуа портулуй 

(шосето на моста), археологическия обект при Малул рошу (червения бряг), където са били 

открити две селища от горния и долен палеолит, Окръжния музей Теохари Антонеску с 

уникални експонати, Часовниковата кула, църквата Благовещение, изписана от Георге 

Танареску, както и една, превърната от джамия в християнска църква. Около тях могат да 

бъдат разположени, според туристическия поток, мобилни каравани с храна, рибни ястия и 

напитки, включително и продажбата на малки сувенири, характерни за мястото, както и/или 

местни занаятчийски продукти. 

В града Гюргево местата за настаняване са в 5 хотела, 2 мотела, 2 пансиона и има 

многобройни ресторанти. При добър анализ на търсенето, могат да бъдат открити нови 

места за настаняване, нови ресторанти, но които да внесат нещо ново, което да излиза от 

вече съществуващите шаблони. 

Русе 

          В рамките на пакета FISHNAT Гюргево- Русе (GI-RU) в град Русе, наречен още   „ Малката 

Виена“ заради уникалната му архитектура, бяха включени няколко туристически обекти: Регионален 

исторически музей, Природонаучен музей с аквариум, Национален музей на транспорта, Паметник 

на свободата, Художествена галерия, музей „ Градския живот в Русе от края на 19. и началото на 20. 

век“ или къщата на Калиопа, Римската крепост Сексагинта приста, Пантеонът на националните герои 

на Възраждането, Портата Капъ Куле на крепостта Русчук, Изложбата „Семейство Обретенови“ от 
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Къщата- музей „Захари Стоянов“, крепостта „Левента“, църквата „Света Троица“, Катедралата 

„Свети Павел от Кръста“. Настаняването може да се извършва в 74 заведения с над 1500 места за 

настаняване и с условия до 4 звезди, над 10 ресторанта предлагат традиционни национални,  както и 

интернационални блюда. 

Включените туристически обекти, които се намират близо до града, са: Националния парк „Русенски 

Лом“, който е включен в ЮНЕСКО, който предлага огромно разнообразие на флората и фауната, 

както и възможност за велосипедни походи, разходка с лодка или кану- каяк, както и пешеходни 

походи; Паркът и изкуственото езеро „Липник“, което е зарибено с различни риби (шаран, карас), 

езерото Щръклево, намиращо се на 17км от Русе; пещерата Орлова чука, която е на около 40км от 

Русе в близост до село Пепелина, манастирския комплекс „Св. Архангел Михаил“, който е известен с 

името Скалните църкви на Иваново, 22км от Русе, във вътрешността на парка „Русенски Лом“, 

скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“ по течението на река Русенски Лом. За туристическите 

обекти извън град Русе възможностите  за настаняване са по- малки, като в по голямата част 

осигуряват настаняване на малки групи от туристи във вили или пансиони. В този смисъл, 

съществуват възможности за нов бизнес, както за настаняване, така и за хранене, включително 

и за поставяне на мобилни каравани за храна, включително и местни хранителни продукти и 

звездата на туристическия пакет-РИБАТА. Възможност за развитие на нов бизнес може да има 

също и в сферата на транспорта на пътници, осигуряването на артистични програми, 

специални програми за децата, наемане на оборудване за риболов, „bird watching“- наблюдение 

на птици, а най- вече в сферата за подобряване на основната дейност- риболова. 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT- Силистра – Кълъраш SIL-CA- (7 дена) 

Туристическият пакет обединява окръг Кълъраш и област Силистра, ползвайки предимството за 

бързо пресичане на Дунава с бака или с ферибота. Основните препоръчани дейности и туристически 

обекти в рамките на този пакет са: РИБОЛОВЪТ в Дунава, езерото Кълъраш (шаран и карас), 

специална зона за защита на птиците, балтите Лупшану 1 и 2 (шаран, амур, карас, платика, 

червеноперка), балтата „Ла Чулинару“ (шаран, карас, амур и толстолоб), язовирът „Антимово“ 

(шаран, карас, амур, червеноперка, гувид, бабушка или толстолоб), намиращ се на 10км източно от 

Тутракан, представянето на туристическите обекти на градовете Кълъраш, Силистра, Тутракан, 

дегустация на местни кулинарни ястия, в които присъства РИБАТА като основен продукт.  

В град Кълъраш има 11 заведения за настаняване с над 200 места и 32 заведения за хранене. Само в 

шестте туристически пансиона има възможност за изчистване и приготвяне на риба, тъй като там са 

предоставени на разположение на туристите оборудвани кухни. Препоръчаните туристически обекти 

са: Зоологическата градина в Кълъраш, Музеят Долен Дунав, археологическите разкопки от 

Градищя, само на няколко километра от Кълъраш, градският парк на Кълъраш, плажовете, както и 

няколко места за поклонение. 
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Макар че вече в Кълъраш съществува база за настаняване и хранене, могат да бъдат определени 

възможности за развитие на нов бизнес, основно свързани с риболова: наемане на лодки, АТВ-

та за транспорт в по- трудно достъпните места за риболов, препоръчани в туристическите 

пакети,  наемане/продажба на оборудване и принадлежности за риболов, оборудване за 

къмпингуване, наемане на лодки, мобилни каравани с храна и напитки и/или за охлаждане и 

приготвяне на риба. 

Силистра- в Силистра има 16 туристически обекта: Националния архитектурен археологически 

резерват „Доросторум- Дръстър- Силистра“, Крайбрежния парк на Силистра, Археологическия 

музей- Силистра, Етнографския музей Силистра, крепостта „Меджиди табия“, Биосферния резерват 

Сребърна, Патриаршеската базилика Дръстър от IX- XIV век, Стената на северната крепост, Южната 

крепост, Куршумлу джамия, Апостолическата арменска църква „Surp Astidzazzin“, гроба на 

еврейския равин Елиезер Папо и Художествена галерия. Град Силистра разполага с 11 заведения за 

настаняване и 25 заведения за хранене. Заведенията за настаняване предоставят капацитет за 

настаняване от над 600 места (общо) и широка гама от услуги, според желанията и финансовите 

възможности на туристите- както хотели с 5 звезди, така и с 1 звезда, или самостоятелни 

апартаменти. Възможностите за развитие на бизнеса не са свързани с увеличаване местата за 

настаняване, а повече в области като: осигуряване на културни/артистични програми, 

специални програми за деца и др. 

Град Тутракан е известен с участието си в риболова и в строителството на лодки, бидейки старо 

рибарско пристанище на Дунава. На отсрещния бряг се намира румънския град Олтеница, а двата 

града са свързани чрез ферибот. Няколко от интересните туристически обекти са: Рибарският 

квартал, църквата „Свети Никола“, Етнографският музей на дунавския риболов и лодкостроене. Град 

Тутракан предоставя на туристите 4 хотела с над 50 места за настаняване, 4 заведения за хранене и се 

намира само на 10км от язовир Антимово. Тук може да бъде развит бизнес, свързан с риболова- 

наемане/продажба на оборудване и принадлежности за риболов, оборудване за къмпингуване, 

наемане на лодки, мобилни каравани с храна и напитки и/или за охлаждане и приготвяне на 

риба. 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT Телеорман- Велико Търново TE-TAR (7 дни) 

Туристическият пакет свързва окръг Телеорман с област Велико Търново. Препоръчани дейности и 

туристически пакети в рамките на този проект са: РИБОЛОВЪТ- в Дунава, Балта Лазар, язовир 

„Александър Стамболийски“, Александрия, язовир „Йовковци“, обекти от Турну Магуреле, Никопол, 

Велико Търново. 

http://www.interregrobg.eu/


             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
www.interregrobg.eu 

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

 

Основното предимство е разстоянието, съответно краткото време за прекосяване на границата, между 

Турну Магуреле- Никопол с бака, което позволява придвижването от единия бряг на другия с голяма 

лекота. 

В окръг Телеорман са установени 67 заведения за настаняване и хранене. Те са разположени 

предимно в петте града на окръга, но препоръката в този туристически пакет е нощуването да се 

извършва в градовете Александрия, където има 5 хотела и един пансион, и в Турну Магуреле, където 

има един хотел и един пансион. 

Установени са 55 места, където може да се извършва развлекателен риболов. Най- често срещаните 

видове риба тук са: шаран, карас, амур, бяла риба, бибан, сом, щука и платика. Срещат се и други 

видове риба, като червеноперка, облец, бабушка, лин, дори и чига, в основните препоръчителни 

райони за риболов. 

Ако една от входните точки по този туристически пакет е Александрия, най- близкото място за 

риболов е Балта Лазар, която се намира на 7км от Александрия в населеното място Пороския. Тук 

може да ловите шаран, амур, карас, бяла риба, червеноперка, толстолоб, сом. Балтата е много 

красива, предлага на рибарите беседки, понтони, къщички тип къмпинг, скари- всичко срещу 

заплащане. Макар че е оборудвано, може да се развива друг бизнес- разширяване зоната за 

къмпингуване, организиране на обучителни дейности за децата, наемане/продажба на 

оборудване и принадлежности за риболов, оборудване за къмпингуване, наемане на лодки, 

мобилни каравани с храна и напитки и др. 

Сред препоръчаните туристически обекти в окръг Телеорман припомняме: Окръжния музей на 

Телеорман, епископската катедрала“Свети Александър“ и църквата „Светите апостоли Петър и 

Павел“ (Александрия), катедралата „Свети Хараламби“ в град Турну Магуреле. 

Област Велико Търново предлага капацитет за настаняване от 239 заведения, 137 ресторанта и други 

заведения за хранене. По отношение на развлекателния риболов, той може да се развива в една 

рамка, формирана от 100 езера и на 17 течащи води, включително и Дунава, като видовете риба са в 

голяма степен подобни на тези, споменати за окръг Телеорман. 

Град Велико Търново, с право известен като Градът на царете, е най- познатото населено място от 

тези, включени в туристическия пакет  FISHNAT TE-TAR и е вече забележителна точка за туризма на 

България. Туристите имат на разположение оферта за настаняване в 115 заведения (хотели, 

пансиони, къщи) с капацитет за настаняване от над 4000 лица и 80 заведения за хранене. Туристите 

могат да изберат да посетят многобройни туристически обекти: за увлечените от природата- Парка 

Марно поле или хълмът Трапезица, исторически паметници-( крепостта Трапезица), музеи, 

художествени галерии (Къщата- музей Петко Славейков, Къщата с маймуната, Галерията Матей, 
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Археологическия музей и др.), църкви и манастири (църквата „Свети Спас“, манастира Арбанаси 

Никола) и много други туристически обекти. 

Ако сте настанени във Велико Търново, можете да отидете за риба както на язовир „Александър 

Стамболийски“ (50км), така и на язовир „Йовковци“ (46км). Язовир Йовковци е построен на 5км от 

град Елена по река Веселина и е едно от най- големите и живописни езера на България. В това езеро 

се намират и могат да бъдат уловени над 10 вида риби: шаран, лъчеперка, щука, червеноперка, 

сребърен шаран, тревен шаран, бибан, сом и др. Риболовът е разрешен само на определени места. 

Голяма част от пътищата към язовира са селски и горски, но при заявка може да се осигури 

транспорт. Но услугите трябва да бъдат допълнени, така че това може да бъде вариант за 

развитие на бизнес. Туристите могат да нощуват и в град Елена, където има 15 заведения за 

настаняване, предлагайки над 500 места за настаняване (общо) с разнообразни услуги: било на 

хотелски режим, пансион, настаняване в къщички или бунгала. Болшинството от заведенията за 

настаняване са на хотелски режим или семейни хотели. Туристите имат на разположение в Елена 7 

заведения за хранене, сред които могат да избират различни кулинарни стилове. Офертата може да 

бъде подобрена и разнообразена, да бъде създадена марка за храна FISHNAT, към която да 

бъдат добавени и други услуги за развлечение, включително и за деца. 

ФЕСТИВАЛЪТ FISHNAT- като туристически продукт е насочен не само към увлечените от 

риболова, но и към техните семейства, с голямо разнообразие от дейности на открито и закрито, 

които включват елементи на забавление, спортен, развлекателен и професионален риболов, 

конференции, ателиета и изложби на принадлежности и средства, специфични за риболова, ръчно 

изработени пособия, специфични за граничния регион, традиционни кулинарни продукти, свързани с 

риболова, ъгълчета с храна, която се приготвя пред консуматорите (на минутата), ежедневни 

представления с участието на самодейни и професионални артисти, независимо от възрастта, които 

да отразяват традициите на съответната гранична зона. Тук могат да се добавят и други тематични 

идеи за други издания на фестивала FISHNAT, като:  

FISHNAT Old school- стари техники за риболов, основани на разкази и демонстрации със стари 

пособия за риболов; FISHNAT- По Дунава с лодка…, FISHNAT Famili; FISHNAT- Легендите на 

Дунава. 

Други идеи могат да бъдат свързани с определен вид риба, подобно на Фестивала на сьомгата от 

Астурия ( Испания), където първата уловена сьомга носи на късметлията рибар награда от 10000 

евро, събития като „Вечери за риболов“, характерни за риболовните фестивали от Хърватия ( 

демонстрации на приготвяне и дегустация на традиционни ястия), или за любителски риболов, както 

в Австрия. Всъщност, идеята за организирането на фестивали, може да представлява бизнес идея за 

фирма, занимаваща се с организацията на събития. 
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Покрай идеите за бизнес, споменати във всеки от туристическите пакети, трябва да имаме предвид и 

други възможности: 

- Услуги за събиране и дистрибуция на селскостопански продукти, риба, които до 

осигуряват зареждането на заведенията за хранене от трансграничната зона. 

- Туристически агенции, които да промотират и „комерсиализират“ туристическите 

пакети FISHNAT. 

- Услуги за правни и финансово- счетоводни консултации/ съвети на новосъздадените 

фирми и на съществуващите, които имат българо- румънски търговски отношения или 

с други държави. 

- Услуги за реклама, маркетинг,  PR, промотиране в социалните медии. 

- IT услуги и др. 

Чрез създаването на туристическия бранд FISHNAT се разкриват нови възможности за 

бизнесв трансграничната целева зона и перспективата за създаването на Клъстер FISHNAT, 

който да подкрепя по- нататък икономическите дейности на трансгранично ниво. 

 

2. Пример (обобщен) за бизнес план 

Бизнес планът представлява инструмент, необходим на предприемачите, които изграждат 

бизнес или търсят партньори, на мениджърите, които предлагат нови проекти на други 

лица или финансови институции, институции, управляващи фондове за инвеститорски 

проекти, ръководителите на проекти в рамките на така наречените „бизнес инкубатори“ и 

др. Той отразява инвеститорски проекти от всички сфери на дейност. Бизнес планът е 

писмен документ, който описва естеството на дейността, целевия пазар, предимствата, 

които бизнесът ще има пред конкуренцията, както и ресурсите и уменията, с които 

разполагат собствениците на бизнеса. За неговото създаване е необходимо да се 

анализират внимателно продуктите/услугите, които се предлагат, конкуренцията, нужните 

финансови ресурси, както и други  оперативни детайли. 

Едновременно с това, бизнес планът е работен инструмент, който използваме при 

започване и управление на бизнес, който изисква материални, финансови и човешки 

ресурси. Чрез него са оценени опитът и постиженията от миналото с цел да се проектира 

бъдещето, като се използват най- адекватните методи за приблизителна оценка. Съответно, 

една от първите задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да започнете нов бизнес, и 

която много често е най- трудната, е да се изработи бизнес план. Неговата подготовка 

изисква време и усилие в зависимост от вида на бизнеса и от количеството информация, 

която има на разположение. Колкото и плашещо да изглежда създаването на един бизнес 

план, той е абсолютно необходим за всеки бизнес. 
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Макар че ефективното управление започва винаги с планирането, голяма част от 

предприемачите пренебрегват необходимостта от съставяне на бизнес план или му отдават 

малко значение. Много е малък броят на заетите в малкия бизнес, които разполагат с 

бизнес план. Икономическата нестабилност и несигурност, голямата зависимост от 

външната среда, липсата на ресурси и познания, създават големи трудности при 

изпълнението на поставените в плана цели, като предизвикват скептично отношение у 

предприемачите в частност към бизнес плана и основно към планирането. Въпреки това, 

изследванията на западните специалисти показват, че една от важните причини за 

спадналото ниво на оцеляване на малкия и среден бизнес, на микропредприятията, е 

липсата на стратегически план, който да позволи координиране на дейността и 

ефективното използване на наличните рисурси. Затова е много важно бизнес планът, от 

формален документ, да се превърне в инструмент за управление, който може да бъде 

използван от предприемача за оценяване на текущата ситуация и определяне на етапите и 

нужните ресурси и за успешното осъществяване на определените цели и задачи. 

Като правило, предприемачите разработват бизнес план при следните случаи: за да 

установят план за действие и инструмент за управление, за да получат банков кредит и/или 

да получат нереимбурсиращо финансиране, за да привлекат инвестиции. 

Значението на бизнес плана се определя в голяма степен от качеството на включената в 

него информация и от аргументиране на предложенията, на които се основава. Важна роля 

играе процесът  за събиране на данни, което предопределя работата както с вътрешни, така 

и с външни данни. 

Според източника на финансиране-собствено,  реимбурсиращо, нереимбурсиращо, ще 

бъде изготвен и бизнес плана, като в по- голямата част от случаите форматът е посочен в 

документацията. 

По- надолу ще представим един бизнес план за искане на нереимбурсиращо финансиране 

за начало на бизнес с мобилни каравани за храна/напитки (Street food). Ще разясним, 

където може да се обобщи, какво и как трябва да бъде включено, в детайли. 

Съдържание- основните глави на бизнес плана с посочване на страниците, където се 

намират те, за да могат заинтересованите/ оценителите от този бизнес план да намерят 

много по- лесно нужната им информация. 

 

Ако говорим за новосъздадена компания, трабва да имате предвид, че избраното ѝ име 

трябва да изразява под някаква форма сферата и спецификата, която искате да предлагате. 

При избора на слоган, лого/ изображение, символ/емблема, трябва да имате предвид 

въздействието му върху бъдещите клиенти, включително и при избора на цветовете. 
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Даденият пример, който има като цел получаването на нереимбурсиращо финансиране, 

следва типизиран формуляр, за да бъде осигурена коректна оценка, еднаква за всички 

заявители. 

 

 

Името на бизнеса/фирмата  

Слоган, лого/ изображение, 

символ/емблема 

 

Населеното място и областта на прилагане 

на бизнес плана 

Седалището на компанията 

Име и презиме на предприемача, подпис  

Стойността на нереимбурсиращата 

финансова помощ (лева) 

 

Дата на създаване на бизнес плана  

 

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА (ДАННИ ЗА 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ФИРМАТА) 

 

Наименование на фирмата (име в 

Търговския регистър) 

 

Данни за контакт (адрес/централен офис, 

работни точки, местоположение на 

изпълнението, телефон, fax, e-mail, лице 

за контакти- адрес, телефон, fax, e-mail 

 

Юридическа форма (на създаване)  

Очаквана дата за създаване на фирмата  

Целта на дейността/ основна дейност, 

КИД 

5610- ресторанти (за Румъния) 

Новооткрити работни места ( брой на 

наетите с индивидуален трудов договор) 

Тук трябва да имате предвид работно 

време и очаквани локации, за да сте 

сигурни, че ще покриете целия период 

ден/месец/година на действие, нормите, 

свързани с работата, почивните дни. 

Можете да предвидите например 2 лица 

на пълна норма или 12 часа за 24 часа на 

каравана приготвяне/сервиране, 1 лице за 

поддръжка/зареждане, в случай, че имате 

например една каравана. 

Съдружници/акционери (име, презиме, 

частта от акционерния капитал в %) 

 

Банкови сметки Ако е приложимо. Може да се 
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попълни/актуализира след избирането на 

бизнес плана и подписването на договора 

за предоставяне на нереимбурсиращото 

финансиране. 

 

B. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА/ Описание на бизнеса 

а. Кратко описание на бизнес идеята и на фирмата 

Какви специфични продукти предлага да сервира- топли и студени, в една или повече 

мобилни каравани, целевата група, към която е насочен, възможните локации, 

предполагаемия начин за оборудване на караваната ( собствени източници, лизинг, 

кредит), специфично оборудване. Описание на продуктите, с които ще се търгува, 

подробности, ако има, относно иновативния характер, произхода на суровините (напр. 

био, животински/растителни продукти от собствени ферми или от областта/района и 

др.). Приблизителен брой на клиенти на ден, на месец, приблизителна стойност на 

консумацията и други приблизителни данни, колкото може по- реални и основани, ако 

е възможно, на изследване на пазара или сравнени с подобен опит на други компании, 

които имат същия вид бизнес и прогнози за броя на потребителите, свързани с 

туристическите пакети, като например FISHNAT. 

 

б. Анализирайте и идентифицирайте благоприятните и неблагоприятните аспекти 

(под собствен контрол или влияние, съответно извън тях), които могат да ви 

подкрепят в решението да започнете предложения бизнес. 

 

Силни страни (S) Слаби страни (W) 

(професионални, образователни, 

организационни, логистични, 

производство/услуги, маркетинг, 

ресурси и др.) 

Пример:  

• Опит в областта на 

предприемачеството 

• Познаването на подобен бизнес, 

който функционира добре 

• Добро локализиране на караваната 

• Включване в менюто като 

суровина риба/ местни 

суровини/натурални/био например 

(професионални, образователни, 

организационни, логистични, 

производство/услуги, маркетинг, 

ресурси и др.) 

Пример:  

• Липса на достатъчно фондове за 

започване на бизнес 

• Нова фирма без реноме 

Възможности (О) Рискове/заплахи (Т) 

(законодателни, пазарни, икономически, 

социални, технологични, демографски и 

др.) 

(законодателни, пазарни, икономически, 

социални, технологични, демографски и 

др.) 
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Пример:  

• Наличие на място за разполагане в 

туристически райони, включени в 

рамките на туристическите пакети 

FISHNAT 

• Наличие на нереимбурсиращ фонд 

за издръжка на бизнеса 

• Наличие на селскостопански 

производители в трансграничната 

зона, от които може да се доставят 

бързо, лесно и евтино суровини. 

Пример: 

• Нежелание у потребителите 

• Мудно законодателство за 

получаване на разрешения за 

разполагане на караваната 

• Зависимост от сезонността на 

туристиеските пакети 

 

в. Анализ/Матрицата SWOT 

Изпълнението на матрицата SWOT може да предостави значителна информация за 

връзката между вътрешните ресурси и капацитет, с които разполага фирмата, с 

характеристиката на начина, по който тя се създава/функционира/развива. 

На база на получената информация, картината SWOT може да комбинира силните страни с 

идентифицираните възможности, търсейки начин да разреши слабите страни и рисковете. 

SWOT профилът може да подкрепи необходимата стратегия при вземането на решения, 

извършване на желани промени или координиране на аспекти, свързани с ползите на 

компанията, чрез построяване на матрица, която да съдържа всички анализирани фактори. 

Основните въпроси могат да бъдат: 

• Как може да се използва максимално всяка силна страна(S)? 

• Как може да се намали всяка слаба страна(W)? 

• Как може да се експлоатира всяка възможност(О)? 

• Как може да се действа против всяка заплаха(Т)? 

Матрицата SWOT 

 Силни страни(S) Слаби страни(W) 

Възможности(О) Стратегии S-О Стратегии W-О 

Рискове(Т) Стратегии S-Т Стратегии W-Т 

 

➢ Стратегиите S-О следят за оползотворяването на възможностите, които 

кореспондират със силните страни на фирмата. 

➢ Стратегиите W-О преодоляват слабите страни, за да достигнат до 

възможностите. 
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➢ Стратегиите S-Т идентифицират начина, по който фирмата може са използва 

силните си страни, за да намали уязвимостта си от рисковите фактори. 

➢ Стратегиите W-Т правят защитни планове, които да предотвратят 

превръщането на слабите страни на фирмата в значителни източници на външни 

рискови фактори. 

 

 Силни страни(S) Слаби страни(W) 

В 

Ъ 

З 

М 

О 

Ж 

Н 

О 

С 

Т 

И 

(О) 

Как можем да 

използваме силните 

страни на бизнеса, за да 

оползотворим 

идентифицираните 

възможности? 

Пример: 

Ще използваме знанията 

и опита, за да 

генерираме политика за 

промотиране, която да 

привлече туристите. 

Какво можем да направим, за да 

бъдат преодоляни слабите страни 

на бизнеса, за да оползотворим 

идентифицираните възможности? 

Пример: 

• имаме достъп до 

невъзстановими средства, 

за да допълним сумата, 

свързана с първоначалната 

инвестиция 

Р 

И 

С 

К 

О 

В 

Е 

(Т) 

Как могат да бъдат 

използвани силните 

страни на бизнеса, за да 

преодолеем 

идентифицираните 

рискове? 

Пример: 

• ще използваме 

оригинални 

рецепти и местни 

здравословни 

суровини, 

продукти, които 

да привличат чрез 

новото и с вкус и 

по този начин да 

преодоляваме на 

нежеланието на 

потребителите 

• да създадем 

собствен бранд 

или да използваме 

Как могат да бъдат сведени до 

минимум слабите страни на 

бизнеса, за да се намалят 

идентифицираните рискове? 

Пример: 

• ще използваме средства за 

реклама с висока степен на 

въздействие, включително 

и атрактивни бонуси 
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бранда FISHNAT 

 

 

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ/ ПРИЛАГАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН (представяне на 

идеи за развитие на бизнеса в следващите 3-5 години) 

В този раздел формулирайте 

➢ Представата- как ще изглежда бизнесът през следващите 3-5 години? 

Установяване на визията за бизнеса означава формулиране на мечтите и 

надеждите, свързани с еволюцията на бизнеса, което се превръща в основно 

вдъхновение и обща рамка за стратегическо планиране. Какво, с какво, с кого и 

къде се желае да се реализира в рамките на производителната единица след 3-

5 години? 

➢ Мисията- Създаването на мисията трябва да отговори на следните въпроси: 

Какво правим? Как го правим? За кого го правим? Защо го правим? Мисията 

трябва да предаде какъв е бизнесът, какви дейности са извършени, кои са 

клиентите и какво точно го прави уникален  на целевия пазар. 

➢ Стойностите 

➢ Цели за развитие- Какво си предлагаме (описание и количество) да правим 

през следващите времеви етапи (1-3/5 години) за да прогресираме/да развием 

бизнеса (продукти, цифрена сума, придобивки/ продажби, човешки ресурси, 

схема за организация и др.)? Формулиране на целите (критерии)- да спазва 

съкращението SMART- да бъдат конкретни, измерими, достъпни, уместни и 

навременни 

- Да бъдат прецизни, ясни ( да определят точно това, което искат да 

осъществят) 

- Измерими (да могат да бъдат измервани) 

- Изпълними- (препоръчително е да се избягват твърде амбициозни цели, за 

които има малък шанс да бъдат постигнати) 

- Реалистични- (съобразени с наличните ресурси-човешки, финансови, 

оборудване, материални, информационни, времеви) 

- Установени във времето 

Обикновено целите са съобразени с: финансовото състояние, пазарното 

позициониране и пазарния дял, технологичното развитие и др. Примери за 

формулиране на целите: „Реализиране/ изпълнение/основаване/ 

ангажиране…на резултата Х в географската зона Y за периода (от време) Z 
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➢ Дейностите 

- Описва се начина на изпълнение на поставените цели (какво трябва да се 

направи и с какви средства, за достигане на поставените цели). 

- Разполагането  им във времето (диаграма на Гант) за анлизиране на връзката 

между дейностите и за оценка на необходимото време за осъществяване на 

всяка дейност. 

➢ Резултати 

- Описват се очакваните резултати/ реализация, като следствие от 

поставените цели. 

 

                 а. Формулирайте визията по отношение на предлагания бизнес 

Пример: Промотиране на рибата и здравословните продукти, доставяйки храната на 

клиента/туриста 

 

                   б. Формулирайте мисията по отношение на предлагания бизнес 

Пример: Колко човека ще бъдат обслужвани дневно с оригинални, пресни и 

здравословни продукти, със суровини, доставени на трансгранично ниво. 

 

                    в. Стойностите 

Пример: 

- Качество- както на суровините, така и на продаваните продукти 

- Хранене- вкусна храна, адаптирана към нормалните хранителни стойности за 

активни лица 

- Нашите цени са прилични в сравнение с всеки от конкурентите. 

  

                    г. Формулиране на целите за развитие, свързани с предлагания бизнес 

1. Оборудване на ресторант на колела- мобилна каравана за хранене (според 

концепцията за здравословна Street Food, евентуално с бранд FISHNAT) с цялото 

необходимо оборудване, развитие на дейността за период от 1 година. 

2. Наемане на „х“ работници за развиване на дейността Street Food. 

3. Получаване през първата година на дейността на оборот от минимум „Х“ леи/лева. 

 

                     д. Диаграма на Гант (период на изпълнение- 12 месеца, период на устойчивост- 6 

месеца) 
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                     е. Очаквани резултати/ показатели (отговарящи на целите) 

Резултат(и)/ показатели I 

Пример:  

1 каравана за Street Food, оборудвана чрез лизинг 

Оборудване 

Доставени суровини 

Резултат(и)/ показатели I I 

Брой на наетите лица на пълна норма 

Резултат(и)/ показатели I I I 

Минимум Х лева/леи, инкасирани според счетоводството през първата година на 

функциониране. 

 

 

4. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА 

а. Основни клиенти (потребители със специфичния демографски профил) 

КЛИЕНТИ ОПИСАНИЕ 

Физически лица 

- Социално- демографски аспекти ( 

възраст, пол, социално-

професионална категория, лица с 

определени характеристики/ 

специални потребности и др.) 

- Населеното място или 

геотрафския район 

- Икономическата ситуация 

- Други аспекти, отнасящи се към 

продукта 

 

Пример: 

Туристи: увлечени от риболова- 

индивидуални или туристически групи- 

семейства със или без деца, възрастни 

хора или младежи, формално или 

неформално организирани, компании или 

други организации, които организират 

групови дейности от типа тийм билдинг, 

които имат достъп до туристическите 

пакети FISHNAT, местното население, 

индивидуални туристи 

Юридически лица 

       - видове бизнес или клон 

       - област на действие 

       - величина на икономическите агенти 

       -предпочитания за качество, 

технология или цена 

        - други неща, отнасящи се за 

продукта/клона 

 

Пример: 

За местата, които се намират до 

туристическите обекти, но и близо до 

офиси, може да се доставят поръчки при 

достъп за транспорт „пеша“ 
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б) Конкуренция ( попълва се сравнително, като се отбелязва с „+“ или „-“, имайки предвид дали е 

предимство или недостатък) 

СРАВНИТЕЛНИ 

ПРЕДИМСТВА НА 

ВИДОВЕ ПРОДУКТИ/ 

УСЛУГИ/ РАБОТИ 

КОНКУРЕНТ 1 

РЕСТОРАНТ 

КОНКУРЕНТ 2 

ДРУГА МОБИЛНА 

КАРАВАНА ЗА ХРАНА 

Продукти/ услуги/ работи 

(качество, налично 

количество, обеми/размер, 

аспект, материали/ 

използвани спомагателни 

материали, пазар/ начини 

за развитие (продажби), 

продължителност на 

производството/ 

доставката/ изпълнението, 

промотиране, цена) 

+ - + - 

Количесво 

Качество 

Цена 

Материали или суровини 

Време за производство 

Цена 

Разнообразие  

Пример: 

Най- близките конкурентни 

единици могат да бъдат 

ресторант или друга 

каравана 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС 

а. Описание на продуктите/ услугите/ работите, които са предмет на бизнеса 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ И ПОЛЗИ НЕОБХОДИМИ 

РЕСУРСИ 

Топли или студени 

продукти 

Пример: 

Продукти от прясна риба, 

сандвичи, салати и др. 

Пресни селскостопански 

продукти 

Пресен незамразяван хляб 

Риба, различни сирена и 

др. 
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б. Процеса на производство- описание на процеса 

➢ обобщено описание на технологичния процес (производство на блага / предоставяне на 

услуги- суровини, доставчици, оборудване, необходими човешки ресурси, според 

нуждите) 

Пример: 

Доставка на суровини- в същия ден, или максимум един ден предварително 

Суровините преминават през процес на преработка- измиване, рязане, порциониране, 

приготвяне на сандвичи, топли продукти и др. 

Приготвяне и излагане в снабдените витрини- охлаждаща витрина за студените 

продукти и топла витрина за топлите продукти. Клиентът идва, избира си продукта, 

плаща и получава продукта, бонус, ако има, напитката и касовата бележка. 

Трансакцията приключва. 

 

➢ описание на оборудването / дълготрайни активи, необходими за производствения 

процес (включително и собствени, според случая) 

№ Оборудване/трайни 

активи 

Технически 

характеристики 

Доставчици Стойност(лева) 

1. Пример: 

Каса за маркиране 

Със софтуер, 

пригоден за 

автоматичен 

транфер на 

касовия 

регистър 

NA  

2. Една мобилна каравана 

със собствен генератор 

за ресторанти тип fast 

food/ street foot и др. 

Списъкът продължава 

с всичко, необходимо 

за оборудването  

Каравана, 

пригодена за 

оборудване, 

предназначено 

за приготвяне на 

храна 

Оперативен 

лизинг 

 

 

➢ описание на мястото, където ще се извършва технологичния процес (мястото, където 

фирмата развива производствената дейност, съоръжения, необходими комунални 

услуги) 

№ Название Дестинация Характеристики 

(площ, 

оборудване, 

комунални 

услуги и др.) 

Ситуация 

при 

приемането 

(собственост, 

придобиване, 

наем и др.) 

Стойност 

(лева) 
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1. Пример: 

Наем за улична 

площ в 

туристическа зона 

NA  N кв.м в зоната Наем   

2. Мобилна 

каравана за 

храна- оперативен 

лизинг със 

собствен 

генератор 

Street Foot N кв.м. Оперативен 

лизинг 

 

 

в) Доставки (суровини, услуги и др.)- описание на процеса 

Доставчици Суровини/услуги/продукти Необходими 

количества 

(дневно, 

месечно, 

годишно) 

Стойност на 

доставките 

(леи/лева) 

Пример:  

Суровини  

Домати, краставици, пипер, 

картофи, други зеленчуци 

  

Риба    

       Хляб      

Общо     

 

                      г)Развитие/търговия- описание на проекта (очаквани годишни приходи -детайли за 

обема на годишните продажби за всяка категория продукт/услуга при максимален 

капацитет на оборудването, начина за комерсиализация/ доставка- директна продажба, 

на едро, на дребно, дистрибуторска мрежа и др.) 

                 

Продажб

и при 

максима

лен 

капаците

т 

Количест

ва 

 

Начин за 

комерсиализа

ция 

/доставка 

Целеви топ 

клиент 

Периодич 

ност  

Стой

ност 

(леи/

лева 

Пример: 

Топли 

продукти- 

меню. 

Прилага 

N порции В караваната 

street foot 

Възрастни/ 

деца 

Ежедневно. 

Допълва се 

и уикенда 

 

http://www.interregrobg.eu/


             
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
www.interregrobg.eu 

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

 

се целия 

списък, 

включващ 

менюто. 

Общо :      

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА И ПОЛИТИКА ЗА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

а) Политиката за персонала- ( представяне на аспектите за набиране на 

персонал/наемане, мониторинг на персонала, начин на плащане/мотивиране, осигуряване 

безопасността на труда, осигуряване на равноправие) 

Пример: Процесът за наемане и подбиране на персонал ще се извърши прозрачно, като 

се използват онлайн средства (специализирани сайтове), и офлайн, чрез публикуване 

на обява за работа. Етапи: интервю, пробен период, гаранция за заетост, обучение, 

заплати, мотивиращи усъвършенстването, равноправие 

 

б) Ръководството/мениджърския екип на фирмата (попълнете таблицата) 

Име и презиме 

(според 

случая) 

Позиция  Професионална 

подготовка 

/образование 

/квалификация/ 

специализация 

Дейности 

/отговорности 

Брой работни 

часове, 

приблизителна 

заплата 

РЪКОВОДСТВОТО 

     

ПЕРСОНАЛЪТ 

Директор производство( специалисти, работници и др.) 

търговски 

работник 

    

в) Органиграмата на фирмата/ организацията 

Създаване на органиграма на фирмата, като се споменават само позициите, без имената на 

лицата 

 

7. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ (Реклама и промотиране на услугите/продуктите 

а) Подробна стратегия за маркетинга 

 Целите на 

маркетинга 

                 Маркетингов Микс Специфични 

маркетингови дейности Цена  

 

 

Дистрибуция 

 

 

Промотиране 
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Примери- 

топли 

продукти, 

менюта 

Продажбата 

на N менюта 

дневно 

 На 

караваната 

Флаери 

Присъствие 

в зоната 

Промоционална цена 

Включени бонуси 

Продукти 

тип сандвич 

и др. 

изписват се 

всички 

продукти от 

менюто 

Продажбата 

на N 

сандвичи на 

ден 

 На каравани Флаери 

Присъствие 

в зоната 

1. Промоционална 

цена 

2. Безплатно кафе 

или чай 

 

                  б) Плана за промотиране- (описание на стратегията на промотиране за                          

лансирането на продуктите/услугите и приблизителните годишни разходи за промотиране) 

 

 Канал за 

промотира

не 

Тип 

целеви 

клиенти 

Периоди

чност 

Разходи (леи/лева) 

1.год. 2. год. 3.год. 

Примери: 

Топли 

продукти- 

менюта 

Правят се 

всички 

продукти от 

менюто 

Директно 

промотира

не 

Флайери  

Туристи  ежедневн

о 

12 мес.х 

30 дена х 

N 

клиенти 

на ден х 

средно Z 

лева/кли

енти 

Общо: 

12 мес.х 

30 дена х 

N 

клиенти 

на ден х 

средно Z 

лева/кли

енти 

Общо: 

12 мес.х 

30 дена 

х N 

клиенти 

на ден х 

средно 

Z 

лева/кл

иенти 

Общо: 

 

      в) Ценова политика (ценовата стратегия за произведените артикули/ доставените услуги, нивото 

на цените в сравнение с конкуренцията, заменяне на продукти, но със същото качество) 

Пример: Цените са на база достъпност за клиентите и на разходите за суровини, 

материали и труд. 

 

             ФИНАНСОВ АНАЛИЗ 
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          а. За предложената бизнес идея  посочи паричния поток за приходите и разходите, 

свързани с функционирането на инвестиционния бизнес, съгласно формата на Exell 

      Сahs flow 

Разходи/месец 

Наличен начален баланс 

Постъпления (1+2+3+4) 

Схема за безвъзмездна помощ 

От продажби 

От получени кредити 

Други постъпления в брой (лична вноска, акционери, продажба на активи и др.) 

Общо на разположение 

Плащания/Използване на експлоатационни плащания 

Разходи за суровини и консумативи, свързани с развиване на дейността 

Разходи за персонала (заплати, включително и другите вноски) 

Разходи за инвестиции ( оборудване, технологии, работи) 

Административни разходи (наеми, услуги, финансови разходи за офиса) 

Разходи за маркетинг 

Услуги от трети лица (счетоводство, правни услуги и други, ако има) 

Други разходи за експлоатацията ( поправки, поддръжка) 

Данъци, такси и други подобни плащания 

Други разходи 

Банкови кредити 

Погасяване на лоши кредитни вноски 

Лихви и комисиони 

Плащания / разписки за данъци и такси (1-2+3) 
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Плащания по ДДС 

Възстановяване на ДДС 

Данък печалба/оборот 

Дивиденти 

Общо плащания/ използвани в брой B+C+D+E 

Нетния поток в брой (+/-) /инкасо плащания (A-F) 

Наличен окончателен баланс (I+G) 

б. Опишете накратко как  прогнозирате приходите и оперативните разходи на компанията, 

както са посочени в паричния поток 

Очаквани приходи 

Приходи през първата, втората и третата година 

Определени разходи за: напр. суровини, риба, хляб                   - Всичко 

8. УСТОЙЧИВОСТ НА БИЗНЕСА 

а. относно идеята за Вашия бизнес, представете списък на евентуалните рискове, 

които биха могли да въздействат на устойчивостта на бизнеса и мерките за 

противодействие 

 

 

 

 

№ Установени рискове Източници на риска Мерки за 

противодействие 

1. Примери:  

Установени рискове 

Непостоянство на 

персонала 

 

 

Твърде ниска 

заплата 

Графикът е твърде 

труден 

Невъзможност за 

смяна на локацията 

 

Бонуси, 

предоставяни 

ежемесечно 

Свободни дни, 

колкото е 

възможно 

2. Финансови рискове 

Липса на поток от пари в 

Малки приходи 

Изискване от 

По- добро 

промотиране 
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брой доставчиците за 

плащане в аванс 

Промоционални 

цени 

Плащане на вноски 

на доставчиците 

3. Пазарни рискове 

Въздържане от страна на 

потребителите 

Нови, неизпитани 

продукти 

Непознати суровини 

Дегустации 

Промоционални 

цени 

4. Рискове, поети от 

правната/ фискалната 

рамка 

ПОЕМАТ СЕ ПОЕМАТ СЕ 

 

б. За бизнес идеята представете възлагането на дейности по новосъздадените работни 

места и мерки относно тяхното поддържане/ развитие за период от 3 години 

а. гледна точка относно опазване на околната среда, намаляване консумацията на суровини, 

материали, енергия, горива, гледна точка за енергийна ефективност, използване/ прилагане на 

местни ресурси 

- описание на определени аспекти, които могат да въздействат върху околната среда, както и 

решения за елиминирането на тези въздействия (въздействие върху околната среда) 

 Екологични проблеми Решения  

Пример: 

Топлинно обработени или 

студени продукти 

Пример: Възможна загуба 

на ресурси 

Замърсяване на околната 

среда с хранителни 

отпадъци 

Закупува се суровина, 

необходима само за 2 дни 

Разделно събиране на 

отпадъците 

 

б. Позиция относно прилагането на новите модерни технологии и/ или за възможностите на 

информатиката в процеса на производство/ предоставяне на услуги/ извършване на работи, 

както и аспектите с иновативен и/ или творчески потенциал 

 

Специфичната дейност 

на фирмата 

Модерните технологии/ 

решения, приложение 

Обосновка на 

използването 

Пример: приготвянето и 

продажбата на топли и 

студени продукти за 

закуска/обяд 

Цифрово управление на 

уредите за готвене 

Възможност за 

настройване на 

температурата на 
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витрините за излагане на 

продуктите 

 

а. Попълнете таблица в Exсel формат, приложен, като посочите общата цена на всеки елемент, 

включен в реализирането на икономическата дейност на фирмата, като го адаптирате към 

конкретната ситуация на бизнес идеята. Тя ще бъде попълнена чрез въвеждане на полета, толкова, 

колкото са нужни, за уточняване на всяка категория разходи, необходими за осъществяване на 

бизнеса 

Формуляр- ПОДРОБЕН БЮДЖЕТЕН ПЛАН ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕС  

    в. Генерален план за финансиране на бизнес идея 

Категория на 

разходите 

                           Източник на финансиране  

Допустими 

разходи на 

помощта 

минимис, от които 

Стойност на 

помощта минимис 

(лева) 

Лично участие 

(лева) 

Общо 

(лева) 

- Разходи с 

вътрешни 

човешки 

ресурси 

   

- Разходи за 

дълготрайни активи 

   

-Други видове 

разходи 

   

- Недопустими 

разходи 

   

Общо:    

 

Това е модел, приложим  за една от идеите за бизнес, предложени в подкрепа на туристическите 

пакети FISHNAT и беше избран, тъй като локацията за такъв бизнес не е фиксирана и може да бъде 

избрана съобразно туристическия поток и може да бъде приложена и включително за фестивал 

FISHNAT,тоест, при определен случай, при други видове артистични, спортни и културни събития на 

трансгранично ниво, а още повече, че е достъпен включително и на местата, определени за 

организиран спортен риболов в рамките на туристическите пакети FISHNAT или на състезания по 

риболов. 
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3. Изводи - отношения на трансгранично сътрудничество- предприемачество- туризъм- 

туристически пакети FISHNAT 

 

Румъно- българското трансгранично сътрудничество е с тенденция  към нарастване в много 

области на дейност, както на местно управленско ниво, така и на ниво частен сектор. Ускорен 

е търговският, артистичен и културен обмен. Туризмът, под всички негови форми, беше 

включен в приоритетите и на двете страни. Чрез проекти бяха осъществени общи стратегии за 

тласък в развитието на румъно- българския трансграничен туризъм. 

 

 

           Но извън стратегиите и желанията, са нужни действия  

           Основна инфраструктура, пътища, зони за достъп, защитени зони, услуги.                   

Публичните политики са запазена територия на местната и централната власт, но те, макар че са 

абсолютно необходими, не са достатъчни за определяне на икономическото развитие, независимо в 

кой клон на икономиката, а още повече, когато говорим за туризма. Има нужда от частна инициатива, 

която на свой ред да бъде подкрепяна от политиката, от данъчната администрация, от програми и др. 

Естествена среда съществува- Дунава, културни ценности, природни красоти…останалото зависи от 

хората, от предприемачите, за да могат да оценят това, което Природата е създала в тази зона. 

Туристическите пакети FISHNAT създават стартиращата рамка за туризма в една по- малко позната 

зона на трансгранично и дори на национално ниво, но за да бъде оползотворена и развита тази 

инициатива, покрай доброто промотиране е необходимо разработване на съществуващата рамка, 

която води до нови възможности за развитие на предприемачеството в целевите зони. 

Чрез създаване на туристическите пакети FISHNAT е създаден факт, трансграничен бранд, 

който отваря пътя за разкриване на нов бизнес, който може да се възползва от този бранд. 

Затова промотирането на предприемача на трансгранично ниво е много важно. 

Посочихме няколко достъпни бизнес идеи, свързани със съществуващата ситуация и с възможността 

да има повече туристи. 

Към тях могат да се добавят много повече неща, свързани със сферата на услугите и не само. 

Местното производство може да бъде насърчено да доставя нужното за туризма. Може да се появят 

иновативни идеи, свързани включително и с устойчивото развитие, опазването на околната среда, 

взаимовръзката с бизнеса, трансакциите. Прибягването до някои общи услуги може да допринесе за 

намаляване на разходите и безусловно, до привличането на по- голям брой туристи. 
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Затова тези, които имат визията, желанието и най- вече възможността за развиване на нов бизнес, са 

поканени да се възползват от бранда FISHNAT, но и да го развият със своето участие. Един успешен 

бизнес, печеливш за предприемача, става печеливш и за трансграничната икономика и общност, а 

марката FISHNAT ще дефинира един финал, не само туристическа дестинация, но и цялата румъно- 

българска трансгранична зона. 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ROBG 402 FISHNAT 

„Риболовът- трансгранична туристическа възможност, продукт и устойчиво 

използване на природното наследство и ресурсите“ е кофинансиран от ЕС чрез 

Европейските фондове за регионално развитие 

в рамките на програмата Interreg V- A Румъния- България 

Издател: Филиал на Асоциацията Се поате- Телеорман 
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Долуподписаната Евгения Петрова Карагеоргиева- Стоянова удостоверявам верността на 

извършения от мен превод от румънски на български език на приложения текст. Преводът се състои 

от 26 (двадесет и шест) страници.   

Евгения Петрова Карагеоргиева- Стоянова, ЕГН 6004065314 
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