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1. Бизнес идея 
 
Какво е необходимо да има в началото? 
В началото, по пътя към вашата професионална независимост, трябва да има многообещаваща 
бизнес идея. Бизнес идеята разбрана като идеята и представата на предприемача относно 
съдържанието и обхвата на извършваната дейност. 
 
Какви възможности има за намирането на бизнес идея? 
По принцип има две възможности за намирането на бизнес идея 
 

1. Нова бизнес идея- в основата си това е една напълно нова бизнес идея по 
форма и съдържане. Тази форма представлява едно изключение от 
съществуващите досега. 

2. Съществуваща бизнес идея- в повечето случаи вече съществуващи бизнес 
идеи се подобряват и доразвиват, и се прилагат в други браншове и 
географски области  

 
Как достига човек до една бизнес идея? 
По принцип има три възможности към професионална независимост базиращи се на една 
бизнес идея. 
 

1. Основаване на предприятие със своя собствена бизнес идея- следва 
основаването на собствено предприятие съобразно представите и бизнес 
идеята на предприемача започвайки от нула 

2. Придобиване на предприятие с вече съществуваща бизнес идея- в този случай 
придобиването става в „пакет“, т.е. бизнес идея и съществуващо предприятие 
едновременно. 

3. Франчайзинг с вече съществуваща бизнес идея - франчайзодателя предлага 
бизнес идея включваща една завършена концепция, върху която може да се 
изгради едно предприятие. 

 
Какво е необходимо за реализирането на една бизнес идея? 
Трябва да бъдат взети под внимание следните области. 
 

o Предприятие- какво име, седалище и адрес на управление? 
o Предприятие респ. екип- кои са хората които ще ръководят предприятието? 
o Необходим персонал- необходим ли е допълнителен персонал? Ако да, то с 

каква квалификация?  
o Организация- кой какви задачи и отговорности поема? 
o Инфраструктура на предприятието- какви помещения и какво оборудване са 

необходими? 
o Подходяща правна форма- коя е най-подходящата правна форма? 

 
Допълнителна информация ще намерите в секция  Правни форми – общ преглед 
 
 

2. Фаза на планиране 
 

Защо фазата на планиране е толкова важна? 
Във  фазата на планиране се поставят основите на едно предприятие. Планирането и 
подготовката за основаването на предприятието в повечето случаи бива подценявано и  в 
резултат на това то носи негативни последствия след себе си. Много от предприемачите 
осъзнават грешките си и се учат от тях след като вече има нанесени щети. 
 
Как може да се повиши вероятността за оцеляване? 
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Статистиката на фалитите сочи,че финансовото счетоводството и контролинг-а  са 
класическите слаби точки в едно предприятие.Точно във фазата на планиране се изгражда 
солидна финансова основа чрез извършването на една точна план-сметка. 
Какви са възможностите ви за изграждането на собствен бизнес? 
 По принцип има три възможности да започнете собствен бизнес 
 

1. Ново основаване-  основаването на собствено предприятие започвайки от 
нула 

2. Придобиване на предприятие- в този случай следва придобиването на вече 
съществуващо предприятие. Трябва да се отбележи, че придобиването  в 
повечето случаи се осъществява не само от членове на семейството, а от трети 
лица . 

3. Франчайзинг- тук следва приемането на вече готова концепция на повече или 
по- малко утвърдена марка. В зависимост  от системата за франчайзинг и 
степента на подкрепа от страна на съответната марка се заплащат различни 
по размер такси  

 
Има ли го предприемаческото  у вас? 
Един предприемач би трябвало да притежава  някои основни познания и способности. Дали 
го има предприемаческото у вас и дали разполагате с необходимите качества, можете да 
разберете като погледнете в секция  Тип предприемачи  
 
На какви секции е разделена фазата на планиране? 
Фазата на планиране е разделена основно на четири секции. 
 

1. Бизнес идея- с една обещаваща бизнес идея като начало за самостоятелно 
професионално развитие. Допълнителна информация ще намерите в секция 
Бизнес идея 

2. Пазарна ситуация и конкуренция - с  анализ на атрактивността на пазара, 
конкуренцията, както и определянето на силните страни и слабостите, а също 
така и на възможностите и заплахите (SWOT). Допълнителна информация ще 
намерите в секция Пазарна ситуация и конкуренция 

3. Маркетинг-  с насоченост към проблемите, желанията и нуждите на вашите 
настоящи и бъдещи клиенти. Допълнителна информация ще намерите в секция 
Маркетинг 

4. Планиране-  в тази секция бизнес идеята се оформя  в цифри, за да бъде 
установен необходимия капитал.  Допълнителна информация ще намерите в 
секция План сметка 

 
Какъв резултат можете да очаквате след приключване на фазата на планиране? 
Резултатът от фазата на планиране е един бизнес план, който е стандарт за всяко 
предприятие в процес на  образуване, а също така и за вече съществуващо такова. 
Допълнителна информация ще намерите в секция Бизнес план 
 
 

3. Фаза  на основаване 
 
Какво представлява фазата на основаване? 
След теоретичната част на фазата на планиране следва практическото приложение във фаза 
на основаване. Тук под фаза на основаване се има предвид самото основаване на 
предприятието. 
 
На какви секции е разделена фазата на основаване? 
Фазата на основаване е разделена на четири секции. 
 

1. Банки -  основната задача на банките се състои в предоставянето на капитал 
(кредит и контокорент) за финансирането на едно предприятие, както и в 
извършването на ежедневните плащания и транзакции. Допълнителна 
информация ще намерите в секция Банки 
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2. Субсидии – с възможност за множество  модели за подпомагане  в зависимост 
от бранша и географската насоченост (регионална, национална и европейска). 
Допълнителна информация ще намерите в секция Субсидии 

3. Институции -  под институции се разбират онези организации, към  които 
следва да се обърнете във връзка с основаването на предприятие. 
Допълнителна информация ще намерите в секция Институции 

4. Осигуровки и застраховки - с едно разграничаване на законово задължителни 
осигуровки и застраховки за предприемачите и техните служители, както и на 
допълнителни свободно избираеми осигуровки и застраховки. Допълнителна 
информация ще намерите в секция Застраховки 

 
Какъв резултат можете да очаквате след приключване на фазата на основаване? 
Резултатът от фазата на основаване е реалното основаване на предприятието, това означава, 
че всички дейности свързани с основаването са приключени. Тези дейности са показани 
стъпка по стъпка като упътване за различните видове правни форми. Допълнителна 
информация ще намерите в секция Основаване на предприятие 
 
 

4. Пазарна ситуация и конкуренция 
 
Първоначално определяне на седалището? 
Този раздел служи за определяне седалището на предприятието. Тук се обработва съществена 
информация, която ще се използва в следващия раздел Маркетинг. 
 
Какви методи се използват при определянето на седалището? 
Определяне седалището се извършва въз основа на  анализ на портфолиото и анализ на 
силните и слабите страни, възможностите и заплахите(SWOT). 
 
В каква последователност се провежда анализ на портфейла? 
Провеждането на  анализ на портфейла се извършва  в четири стъпки, както следва 
 

1. Атрактивност на пазара- определянето на атрактивността на пазара въз 
основа на предварително дефинирани критерии. Определянето атрактивността 
на пазара като (външен) анализ на заобикалящата среда 

2. Конкурентна позиция- с едно определяне на основата на предварително 
дефинирани критерии на собственото (подлежащо на основаване) 
предприятие и конкурентите. Определянето на конкурентната  позиция 
(вътрешно) като анализ на предприятието. 

3. Графика на портфейла - с едно графично изобразяване на резултатите от 
определяне атрактивността на пазара и конкурентната позиция. 

4. Съставяне на портфейл- с едно качествено описание на критериите за 
определяне атрактивността на пазара и конкурентната позиция. 

 
В каква последователност се провежда  анализ на силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите(SWOT)? 
Анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите е една методика, която се 
извършва в четири стъпки както следва 
 

1. Възможностите и заплахите- като един външен анализ на заобикалящата 
среда. Възможностите и заплахите се отнасят винаги за един определен пазар. 
Те идват отвън и не могат да бъдат променени. 

2. Силните и слабите страни- като един вътрешен анализ. Силните и слабите 
страни се отнасят винаги до определени области в предприятието като 
например- производство. Те идват отвътре и могат да бъдат променени. 

3. SWOT графика- с  графично изображение на вътрешния и външния анализ и с  
описание и указание на съответстващите стратегии 
 

SWOT опис- с едно качествено описание на вътрешния и външния анализ отнесен към 
различните критерии 
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5. Маркетинг 
 
Какъв е ръководния принцип при маркетинга? 
Не продукта, а проблемите, желанията и нуждите на настоящите и бъдещите клиенти трябва 
да стоят в основата и да бъдат взети под внимание. В тази връзка има много въпроси, на 
които трябва да се даде отговор. Някои от тях са както следва: 
 

o Каква полза за клиента предлага продукта, респ. услугата? 
o Как се продава продукта, респ. услугата? 
o Има ли пазар за тях? 
o На каква цена може да се продаде продукта, респ. услугата? 

 
Следните въпроси трябва да бъдат обработени в детайли? 
Следва кратък списък с възможни въпроси относно пазарната ситуация, клиентите и 
конкурентите 
 

o По отношение на пазарната ситуация- какъв географски обхват има моя 
пазар? Може ли да се прогнозира икономическото развитие на моя бранш? 
Колко силно е въздействието на конюнктурните промени върху моя бранш? 
Има ли законови и нормативни промени? 

o По отношение на клиентите-какви навици, мотиви и нужди за закупуване на 
стоки имат моите клиенти? Колко голяма е необходимостта от консултация и 
съпътстващи продукта услуги? 

o По отношение на конкуренцията- познати ли са основните конкуренти? До 
каква степен могат да се идентифицират ценови категории и степени на 
качество? С какви технически стандарти и финансов потенциал разполага 
конкуренцията? Колко често се представят новости и подобрения на 
продуктите? 

 
Какво се разбира под 4-P’s в класическата маркетингова теория и какви съответно са 
основните въпроси? 
 

1. Product (оформяне на продукта) - как трябва да изглеждат продуктите,респ. 
услугите, за да задоволят нуждите на клиентите? 

2. Price (ценообразуване) - на каква цена трябва да се предлагат продуктите, 
респ. услугите? 

3. Place (продажба) - по какъв начин (бързо и с минимални разходи) трябва да 
достигнат до клиентите продуктите, респ. услугите? 

4. Promotion (комуникация) - как можете да заинтригувате вашите клиенти с 
вашите продукти и услуги, и да ги убедите да направят покупка? 

 
 

6. План сметка 
 
Какви са целите на една план сметка? 
В план сметката бизнес идеята се оформя и отразява в числа.Очакваните и прогнозирани 
бъдещи парични потоци биват обхванати и съпоставени. Резултатът е един финансов план въз 
основа на който се установява необходимия капитал (ликвидност). Главната цел на план 
сметката е да се избегне неплатежоспособността (фалит). 
 
Каква е основната задача на предприемача? 
Установяването на необходимия капитал е основната задача на основателя на предприятието. 
За реализирането на неговата бизнес  идея е необходим капитал , който трябва да бъде на 
разположение в достатъчно количество. Допълнителна информация ще намерите в секция 
Необходимост от капитал 
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За какви срокове и дълбочина на планиране трябва да бъде направена план 
сметката? 
Една план сметка трябва да бъде направена за период от три до седем години. Дълбочината 
на планиране( степен на детайлизиране) трябва да изглежда по следния начин: 
 

o Първа година на планиране с детайлно планиране на месечна основа (месечни 
стойности) 

o Втора година на планиране с детайлно планиране на тримесечна 
основа(тримесечни стойности) 

o Трета година на планиране и всяка следваща година с детайлно планиране на 
годишна основа (годишни стойности) 

 
Какви са резултатите от план сметката? 
Резултатите са многостранни и обширни. Едно разделение на резултатите може да бъде 
направено спрямо техния получател. Вътрешни и външни за предприятието отдели търсещи 
отговор на въпроса: Кой отдел, кои резултати получава? (напр. изчисляване на пряка 
себестойност за вътрешни за предприятието отдели или  финансов план като основна част от 
един бизнес план за външни за предприятието отдели) 
 
Как става провеждането на една план сметка? 
Провеждането на една план сметка става основно в три стъпки: 
 

1. Дефиниране на общите данни - година на основаване и брой на годините за 
планиране , дълбочина на планиране(месечно,тримесечно, годишно), сконто, 
отстъпки и т.н. 

2. Въвеждане на информацията важна за планирането - приходи и разходи, 
разходи за персонал, инвестиции и отчисления, общи разходи, лични приходи 
и разходи и т.н. 

3. Анализ и интерпретация на резултатите-отчет за приходите и 
разходите(печалба и загуба), баланс, финансов план,финансови показатели, 
графики и т.н. 

 
 

7. Бизнес план 
 
Какво е бизнес план? 
Бизнес планът служил първоначално като помощно средство за набиране на капитал. Днес 
бизнес планът е стандарт и  комуникационен инструмент както за основатели на предприятие, 
така и за вече съществуващи предприятия. 
 
Каква е ползата от един бизнес план? 
Бизнес планът може да бъде разгледан като основен ключов документ. С изработването на 
един бизнес план предприемачите доказват способността си да изложат и покажат 
многостранните аспекти в основаването и  управлението на едно предприятие. Едновременно 
с това се описва в детайли цялата концепция на една конкретна бизнес идея. 
 
Какви характеристики трябва да притежава един бизнес план? 
Има различия в зависимост от поставените цели- основаване на ново предприятие спрямо 
съществуващо предприятие с нова стратегическа насоченост. Разбира се, има определени 
общи характеристики , които са изложени както следва: 
 

o Всеобхватна преценка на възможностите и заплахите за една бизнес идея 
o Сбит и въпреки това обхватен, бизнес планът не трябва да надскача 30 

страници 
o Без излишни детайли с концентрация върху същественото 
o Свободно формулиран и разбираем за обикновения човек 
o Бизнес планът трябва да бъде подчинен на определена форма и въпреки това 

да изпълнява ролята на лице на предприятието. 
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Какво е основното съдържание на един бизнес план? 
Съдържанието на един бизнес план е показано както следва: 
 

o Резюме-с особено внимание върху тази точка. То трябва да даде един бърз 
поглед върху бизнес идеята 

o Предприятие – обща информация за предприятието , като например- име, дата 
на основаване, правна форма, седалище и т.н. 

o Бизнес идея –описание на бизнес идеята (продукти, респ. услуги) и ползата за 
клиента в кратка форма. 

o Пазарна ситуация и конкуренция- с представяне на резултатите от портфолио 
и SWOT анализа 

o Маркетинг-с анализ на пазара, клиентите и конкуренцията. 
o Маркетинг- с четирите P’s за product (продукт), price (ценообразуване), place 

(продажби), promotion (комуникация) 
o План сметка- с кратко обяснение на общата информация и информацията 

важна за планирането, както и резултатите, като например- необходим 
капитал,  финансиране (собствено, чуждо), печалба и загуба, водене на 
отчетност (пресмятане на стойност) 

o Предприемач, респ. екип на предприемача- с едно кратко описание на на 
ключовите хора (автобиография), описание на дейността( задължения и 
отговорности), така както и описание на дейностите , които ще бъдат 
извършвани извън предприятието . 

o Възможностите и рисковете- с една количествена оценка и качествено 
описание на възможностите и заплахите, а също така план за действие в 
случай на настъпване на събития от неблагоприятен характер. 

o Времеви план- с преглед и обзор на приложимите мерки, дефинирането на 
ключовите цели и отговорности. 

 
 

8. Банки 
 
Каква е функцията на една банка? 
Една от основните функции на банките се състои в предоставянето на капитал необходим за 
финансирането на едно предприятие (кредит и контокорент), както и извършването  на 
дневни разплащания , парични преводи, прихващания и т.н. 
 
Колко капитал е необходим за реализирането на една бизнес идея? 
Проучването за размера на необходимия капитал е основната задача на предприемача, която 
се изяснява в процеса на планиране. Предприемачът се нуждае от капитал, за да реализира 
своята бизнес идея и този капитал трябва да бъде на разположение в достатъчен размер. 
Допълнителна информация ще намерите в секция Необходимост от капитал 
 
Какви видове капитал има? 
Капиталът може да бъде както следва: 
 

1. Собствен капитал- онази част от капитала на предприятието, която е внесена 
от собствениците. 

2. Чужд капитал- онази част от капитала на предприятието, която не е внесена 
от собствениците, а например е внесена с помощта на кредит от банките. 

 
Какво е правилото за финансиране? 
Финансирането трябва да бъде реализирано чрез съобразено съгласуване на сроковете, което 
означава, че дългосрочно инвестиран капитал, напр. дълготрайни активи трябва да се 
финансира с дългосрочен капитал, напр.кредит или заем. Аналогично важи за краткосрочно 
инвестиран капитал, напр. краткотрайни активи трябва да се финансира с краткосрочен 
капитал, напр. контокорент. 
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Какви видове кредити има? 
Кредитите могат да бъдат: 
 

1. Инвестиционен кредит - служи за финансиране на дълготрайни активи , като 
напр. земи (терени), сгради, машини, транспортни средства и т.н. Тук става 
въпрос за средносрочни и дългосрочни кредити със срок между четири и 
двадесет  години. 

2. Контокорентен кредит- служи за финансиране на текущи разплащания. 
Отпуска се по текуща сметка, до определен лимит, за определен срок при 
гарантирано обезпечение и договорена лихва. Контокорентния кредит трябва 
да се използва за краткосрочни финансирания. 

 
Какви други възможности за финансиране има? 
Има още няколко възможности за финансиране, които са, както следва: 
 

o Лизинг-  често срещана алтернатива за финансиране,която щади собствения 
капитал и намалява необходимостта от гаранции по кредитите . Начин за 
придобиването на активи, като в края на лизинговия период желания актив 
става собственост на лизингополучателя. При всички случаи се препоръчва 
едно сравнение на условията за лизинг и кредит. 

o Финансиране с рисков капитал- чрез доставчици на капитал (напр. рискови 
фондове) с едно временно дялово участие в предприятието с цел извличането 
на печалба. 

o Стоков кредит - една удобна и същевременно скъпа форма на финансиране. В 
повечето случи има смисъл сконтото да бъде изчерпано(дотолкова, доколкото 
има на разположение ликвидни средства).  

o Потребителски кредит- изгодна форма на финансиране, при която  може напр. 
да се закупи стока за производството. Този вид кредит не е типичен за 
повечето браншове. 

o Субсидии- с множество видове субсидиране, като напр. изгубени добавки, 
банкови гаранции и т.н. 

 
 

9. Субсидии 
 
Основно за субсидиите 
Има много модели за субсидиране в зависимост от географския им радиус на 
действие(регионални, национални и средства на Европейската Общност) и допълнителни 
фактори, като напр. основаване на предприятие срещу придобиване на съществуващо такова, 
бранш, седалище и т.н. 
 
Има ли смисъл използването на консултантски услуги? 
Във връзка с големия брой субсидии , които са на разположение на предприемачите се 
препоръчва и използването на консултантски услуги. 
 
Какво трябва да се съблюдава при почти всички субсидии? 
За повечето субсидии важи следното: 
 

o Законно право - не съществува законно право на субсидия. 
o Срокове –сроковете за подаване на документи трябва да бъдат спазени. 

Времето за подготовка и обработка на документите трябва да бъде взето под 
внимание. 

o Гаранции- обикновено са нужни банкови гаранции 
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Кои са местата за консултации при наличието на въпроси относно получаването на 
субсидии? 
Възможни инстанции за консултация, са както следва: 
 

o Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП)-изпълнява държавната политика в подкрепа на МСП в Република 
България и работи за интернационализация на българския бизнес. Интернет 
страница: 
http://www.sme.government.bg/IANMSP/ 

o Министерство на икономиката и енергетиката- с участие в  многогодишната 
програма на Европейската Общност за развитие на предприятията и 
предприемачеството, по-специално на малки и средни предприятия в 
Република България. Интернет страница: 
http://www.mi.government.bg/ 

o Различни програми на Европейската Общност 
 
Каква помощ предлага интернет? 
Интернет предлага изобилстваща информация на тема субсидии. Някои от информативните 
страници са: 
 

o Българска търговско-промишлена палата(БТПП)- Независимо сдружение за 
подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските 
интереси на своите членове и съдействие за европейската и международна 
интеграция на България. Интернет страница:  
http://www.bcci.bg/bulgarian/ 

o Европейски портал за малки и средни предприятия( МСП) - Учредяването на 
МСП е само началото. Финансовите инвестиции, разбира се, са важно 
изискване за разрастването на фирмите- да наемат повече служители, да 
разширят спектъра на предлаганите продукти, своите пазари и обороти. 
Интернет страница: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/competitive_bg.htm 

o Българска Бизнес Мрежа(ББМ)- Организация за повишаване 
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП), 
чрез укрепване капацитета за управление в контекста на обединена Европа. 
Интернет страница: 
http://www.bbn-bg.org/ 

 
 

10. Институции 
 
Какво се разбира под институции? 
Под институции се разбират онези организации, с които трябва да бъдат установен контакт в 
процеса на основаване  и регистрация на едно предприятие. Става въпрос за органи, които 
отговарят и се грижат за необходимата правна защита на предприятието. 
 
Българска стопанска камара 
Българска стопанска камара- съюз на българския бизнес с нестопанска цел, който 
представлява интересите на предприемачите. Допълнителна информация ще намерите в 
секция  БСК- Българска стопанска камара 
 
Лицензионна политика 
За някои специфични видове дейности е необходимо допълнително придобиването на лиценз. 
Придобиването е в зависимост от обхвата на упражняваната дейност и се извършва  чрез 
общините(на регионално ниво) или чрез специални отдели към съответните министерства(на 
национално и международно ниво).  
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НОИ- Национален осигурителен институт 
Институцията, която отговаря за социалното осигуряване на предприемачите. Допълнителна 
информация ще намерите на страницата на НОИ:  
http://www.nssi.bg/  
 
НАП- национална агенция по приходите 
Институцията отговаряща за изчисляването и събирането на данъците. Допълнителна 
информация ще намерите в секция  НАП- Национална агенция за приходите 
 
НЗОК- Национална здравноосигурителна каса 
Институцията, която отговаря за здравното осигуряване на предприемачите и служителите. 
Допълнителна информация ще намерите на страницата на  НЗОК:        
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1366&h=740 
 
Община 
Извършва се заплащането на общинските данъци и такси. 
 
 

11. Застраховки 
 
Общи положения 
Основно може да се направи едно разделение на задължителни и свободноизбираеми 
осигуровки/застраховки. 
 
Какъв да бъде подхода по отношение на рисковете? 
В предприемаческата дейност се появяват множество рискове.  Ето как може да бъде 
представен един възможен и целесъобразен подход към рисковете. 
 

1. Откриване на рисковете - кои рискове могат да застрашат предприятието? 
2. Оценка на рисковете - с отговор на въпроса: Какво може да се случи ако 

настъпи определено събитие? Списъкът с въпросите се простира от заплахи за 
дребни щети до заплахи застрашаващи съществуването на предприятието. 

3. Елиминиране/минимизиране на рисковете - с отговор на въпроса: Как мога да 
се преборя с рисковете? Възможности свързани с рискове да се избягват, 
ограничават, респ. минимизират. 

 
Какви видове рискове има? 
Едно възможно разграничаване на рисковете може да бъде направено както следва: 
 

1. Рискове, срещу които може да бъде извършено допълнително застраховане - 
напр. пожар, природни бедствия, прекъсване на производствени процеси и 
т.н. 

2. Рискове, срещу които не може да бъде извършено допълнително 
застраховане- напр. неуспех в бизнеса и т.н. 

 
Какво трябва да се съблюдава във връзка със стабилността/сигурността на 
предприятието? 
Трябва да бъде налице не само редовно съхранение на данните, планирането на отпуски и 
заместването по болест, а също така и едно добре обмислено застраховане. 
 
Задължително осигуряване за предприемачите 
За предприемачите са задължителни осигуровките във връзка със здравното и пенсионното 
осигуряване. Допълнителна информация ще намерите на страницата на НОИ: 
http://www.nssi.bg/ 
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Какви видове свободноизбираемо застраховане има? 
Ето и някои от видовете: 
 

1. Имуществено застраховане(движимо и недвижимо имущество)- включва 
застраховка пожар, индустриален пожар, индустриални обекти,кражба, 
природни бедствия и т.н. 

2. Застраховане на финансови загуби-включва пожар и природни 
бедствия,авария на машини, загуба на доход(от нереализирана печалба) и 
т.н.  

3. Лично застраховане на собственика на предприятието(работодателя) или 
негови служители-Задължителна застраховка за риска трудова злополука, 
живото застраховане, пенсионно осигуряване 

 
 

12. Основаване на предприятие 
 
Общи положения 
Следва обзорно изложение на предложените стъпка по стъпка указания в зависимост от 
правните форми. 
 
Ръководство стъпка по стъпка 
Ръководство стъпка по стъпка на различните правни форми включващи едноличен търговец, 
събирателно дружество, командитно дружество и дружество с ограничена отговорност. 
 

o Едноличен търговец- 7 стъпки при основаването на едноличен търговец. 
Допълнителна информация ще намерите в секция Основаване на предприятие- 
ЕТ 

o Събирателно дружество СД и Командитно дружество КД- 8 стъпки  при 
основаването на събирателно и командитно дружество. Допълнителна 
информация ще намерите в секция  Основаване на предприятие- СД и КД 

o Дружество с ограничена отговорност ООД- 10 стъпки при основаването на  
дружество с ограничена отговорност. Допълнителна информация ще намерите 
в секция  Основаване на предприятие- ООД 

 
 

13. Основаване на предприятие- ЕТ 
o Общи положения – последваща процедура, т.е. инструкция с поетапните 

стъпки за учредяване на едноличен търговец(физическо лице) 
o Едноличен Търговец(ЕТ) -поетапни стъпки: 

 
1. Консултиране – помощ от страна на Българска стопанската камара относно 

учредяване, финансиране и правни въпроси / БСК- Българска стопанска 
камара 

2. Вписване на едноличен търговец – вписването се извършва в Търговския 
регистър при Агенцията по вписванията към министерство на правосъдието/ 
Фирмена партида- Търговски регистър 

3. Регистриране на стопанска дейност изискваща лиценз – за всяка стопанска 
дейност изискваща лиценз е необходима регистрация в съответното 
министерство отговорно за този  вид стопанска дейност 

4. Национална здравно-осигурителна каса(НЗОК) – работещите трябва да 
бъдат регистрирани веднага след назначаването им (със започване на 
трудовата им дейност) - Допълнителна информация ще намерите на 
страницата на  НЗОК: http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1366&h=740  

5. Социално осигуряване - служебно уведомяване от Търговския регистър към 
Националния осигурителен институт (НОИ) за вписването на ЕТ в 
Търговския регистър / – . Допълнителна информация ще намерите на 
страницата на НОИ:  http://www.nssi.bg/  
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6. Национална агенция по приходите(НАП) – служебно уведомяване от 
Търговския регистър към НАП след вписването на ЕТ в регистъра  при 
Агенцията по вписванията/- НАП- Национална агенция за приходите 

7. Община/град – за определени видове търговска дейност се изисква 
разрешение от общинската администрация, където също така се заплащат и 
местните данъци и такси  

 
 

14. Основаване на предприятие- ООД 
 

o Общи положения –последваща процедура, т.е. инструкция с поетапни стъпки 
относно учредяване на дружество с ограничена отговорност/ -Дружество с 
ограничена отговорност(ООД) 

o ООД – с поетапни стъпки: 
 

1. Консултиране – помощ от страна на Българска стопанската камара относно 
учредяване, финансирaне и правни въпроси / - БСК- Българска стопанска 
камара 

2. Вписването на ново ООД, респективно вписване на промени по партидата 
на едно дружество в резултат на промени в обстоятелствата(напр. 
прехвърлянето му) се извършва в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията към Министерство на правосъдието /Фирмена партида- 
Търговски регистър 

3. Дружествен договор – съставяне на дружествен договор отразяващ  броя на 
съдружниците, дяловото им участие и техните права и задължения 

4. Решение на съдружниците – назначаване на управител и възлагане на 
представителни правомощия 

5. Банково потвърждение – внасяне на основния капитал / най-малко 35% от 
минималния размер на основния капитал, който по закон е 5 000 лева. 

6. Регистриране на стопанска дейност изискваща лиценз – за всяка стопанска 
дейност изискваща лиценз е необходима регистрация в съответното 
министерство отговорно за този  вид стопанска дейност  

7. НЗОК – работещите трябва да бъдат регистрирани веднага след 
назначаването им (със започване на трудовата им дейност)  

8. Социално осигуряване  – служебно уведомяване на НОИ (Национален 
осигурителен институт), извършва се от Търговския регистър  по служебен 
път след вписването на дружествата в Търговския регистър  

9. Национална агенция по приходите(НАП) - Уведомяване на НАП за 
новосъздаденото или преобразувано ООД след вписването му в Търговския 
регистър  при Агенцията по Вписванията/ извършва се служебно от 
Търговския регистър  – НАП- Национална агенция за приходите 

10. Община/град – за определени видове търговска дейност се изисква 
разрешение от общинската администрация, където също така се заплащат и 
местните данъци и такси  

 
 

15. Основаване на предприятие- СД и КД 
 

o Общи положения – последваща процедура, т.е. инструкция с поетапни стъпки 
за учредяване на Събирателно дружество(СД) или Командитно дружество (КД) 
/ Събирателно дружество (СД) / Командитно дружество (КД) 

o СД и КД – с поетапни стъпки: 
 

1. Консултиране – помощ от Българска стопанската камара относно 
учредяване, финансиране и правни въпроси / БСК- Българска стопанска 
камара 

2. Вписването на ново СД или КД, респективно вписване на промени по 
партидата на едно дружество в резултат на промени в 
обстоятелствата(напр. прехвърлянето му) се извършва в Търговския 
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регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието 
/ Фирмена партида- Търговски регистър 

3. Дружествен договор – съставяне на дружествен договор отразяващ  броя на 
съдружниците, дяловото им участие и техните права и задължения 

4. Регистриране на стопанска дейност изискваща лиценз – за всяка стопанска 
дейност изискваща лиценз е необходима регистрация в съответното 
министерство отговорно за този  вид стопанска дейност  

5. НЗОК – работещите трябва да бъдат регистрирани веднага след 
назначаването им (със започване на трудовата им дейност)  

6. Социално осигуряване  – регистрация към Националния осигурителен 
институт (НОИ)- извършва се служебно след вписването на дружествата в 
Търговския регистър  

7. Национална агенция по приходите(НАП) - Уведомяване на НАП за 
новосъздаденото или преобразувано дружество след вписването му в 
Търговския регистър при Агенцията по Вписванията/- извършва се 
служебно от Търговския регистър  – НАП- Национална агенция за 
приходите 

8. Община/град – за определени видове търговска дейност се изисква 
разрешение от общинската администрация, където също така се заплащат и 
местните данъци и такси  

 
 

16. НАП- Национална агенция за приходите 
 

o Общи положения – Националната агенция за приходите обедини събирането и 
обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни 
данъци, ДДС, корпоративни данъци) и задължителните осигурителни вноски 
(здравни осигуровки, вноските за пенсия, вноските за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване и др.). 

o Структура – НАП се състои от централно управление и териториални 
дирекции. 

 
1. Централното управление подпомага дейността на изпълнителния директор 

по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната 
дейност на НАП 

2. Териториалните дирекции установяват, обезпечават и събират публичните 
вземания за данъци, за задължителни осигурителни вноски, както и други 
публични вземания 

 
o Функции и правомощия на НАП: 

 
1. Обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и само 

осигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация  
2. Установява публичните вземания за данъци и по основание и по размер: 

 
i. Данък върху доходите на физическите лица(ЕТ) 
ii. Данък върху доходите на физическите лица по трудови 

правоотношения (трудов договор) 
iii. Корпоративен данък върху годишната данъчна печалба 
iv. Данък добавена стойност(ДДС) 

 
3. Установява публичните вземания за задължителни осигурителни вноски по 

основание и по размер 
4. Обезпечава и събира (принудително) публичните вземания както и събира 

доброволните плащания на публичните вземания 
5. Води регистър на лицата, които работят по трудово правоотношение, 

създава и поддържа бази данни за тях, необходими за осъществяване на 
дейността й и за нуждите на задължителното социално осигуряване 
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o Допълнителни функции и правомощия на НАП установява, обезпечава и 
събира и други публични вземания, когато това й е възложено със закон 

 
 

17. Регионална дирекция на НАП 
 

o Общи положения – Регионална дирекция на НАП е онази дирекция на НАП, на 
чиято територия данъкоплатецът има постоянен адрес или обичайно 
пребивава 

o Повече от едно местоживеене – При повече от едно местоживеене, които се 
намират на територията на различни дирекции на НАП, компетенции има 
онази регионална дирекция на НАП, на чиято територия данъкоплатецът 
пребивава предимно 

 
 

18. НАП по седалище на предприятието 
 

o Общи положения – Това е онази дирекция на НАП, на чиято територия на 
действие се намират органите на управление (= седалище) на предприятието 

o Повече от едно местонахождение – при повече от едно място на извършване 
на дейност е валидно местонахождението на органите на управление (= 
седалище) 

19. Изпълнение на поръчки 
 
Какво се разбира под изпълнение на поръчки? 
Изпълнението на поръчки е първата част от фазата на реализиране. В тази секция става 
въпрос за реализирането в практиката на бизнес идеята вече описана във фазата на 
планиране. В зависимост от бизнес идеята и бранша може да има различия относно отделните 
процеси при изпълнението на поръчки. При изпълнението на поръчки става въпрос за 
изобразяване на връзката между доставчици-предприятие-клиенти. 
 
От какви процеси е изградено изпълнението на поръчки? 
Без да се навлиза в спецификата на отделните браншове могат да се различат следните 
процеси. 
 

o Закупуване - с едно подразделение на ценово запитване, поръчка и доставка 
на стоката 

o Продажба - с едно подразделение на предложение, потвърждение на 
поръчката, стокова разписка, фактура. 

 
Ролята на обработка на данните в изпълнението на поръчки? 
В повечето случаи предприятията въвеждат специфични за бранша софтуерни решения за 
изпълнението на поръчки. Различните софтуери позволяват в повечето случаи едно удобно 
обработване на данните при изпълнението на поръчки. Допълнително има възможност за 
обработване и систематизиране на  следните примерни точки: 
 

o Управление на складовото стопанство- с обработване на отделните артикули, 
цени и налично количество. 

o Обработка на направените оферти- с постоянно дообработване на 
направените оферти и взимане под внимание на възможните допълнителни 
поръчки с цел подпомагане на планирането в производството. 

o Основната база данни-обработката напр. на доставчиците и клиентите с 
всичката необходима информация 

 
 

20. Видове източници на доход 
 

o Общи положения- разграничаване на доходите съгласно петте вида 
източници, както следва: 
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1. Доходи, придобити от трудови правоотношения; 
2. Доходи, придобити от друга стопанска дейност; 
3. Доходи, придобити от наем или от друго възмездно предоставяне за 

ползване на права или имущество; 
4. Доходи, придобити от прехвърляне на права или имущество; 
5. Доходи, придобити от други източници(например облагаемите доходи от: 

лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, 
които не са предоставени от работодател или възложител) 

 
 

21. Отчитане на приходи и разходи 
 

o Общи положения –трябва да се води отчитане на: 
 

1. Приходи и разходи 
2. Счетоводни книги за постъпилите стоки 
3. Списък на инвестициите 
4. Сметки работни заплати (при наемане на работници) 

 
o Определяне на печалбата – приходите с приспадане на разходите и 

амортизационните отчисления 
o Дата на плащане – за разпределение на приходите и разходите по време е 

валидна датата на плащането а не датата на фактурата/ изключение: 
изключват се инвестиции в зависимост от срока на използване 

 
 

22. Данък върху доходите на физическите лица 
 

o Общи положения-За годишното облагане и деклариране на доходите се 
прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица (ЗДДФЛ) 

o Данъчна основа- общата годишна данъчна основа са доходите придобити от 
петте вида източници на доход,намалена  с доходите посочени в закон като 
необлагаеми (данъчното облекчение)/ Видове източници на доход 

o Данъчна ставка-съобразно Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица (ЗДДФЛ) данъчната ставка е 10% и за ЕТ-15% / Данъчни ставки- Данък 
върху доходите на физическите лица 

o Срокове: 
 

1. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация е до 30 април. 
2. Срокът за внасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък 

за довнасяне също е до 30 април 
 

o За подаване на  годишна данъчна декларация до 10 февруари се ползва 
отстъпка от 5 % върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по 
годишната данъчна декларация. 

o За подаване на годишна данъчна декларация в срок до 30 април по 
електронен път, се ползва отстъпка от 5% върху внесената в същия срок част 
от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не 
се ползва отстъпката от 5%, предвидена за срока до 10 февруари. 

 
 

23. Данъчни ставки- Данък върху доходите на физическите лица 
 

o Общи положения-За годишното облагане и деклариране на доходите, се 
прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица (ЗДДФЛ) 

o Данъчни ставки- съгласно ЗДДФЛ: 
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1. Данъчна ставка 10%- данъкът върху общата годишна данъчна основа се 

определя като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчната 
ставка 

2. Данъчна ставка 15%- за доходите от стопанска дейност като едноличен 
търговец, които се облагат отделно, с данък върху годишната данъчна 
основа 
 
 

24. Данък върху доходите на физическите лица по трудови правоотношения 
(трудов договор) 

 
o Общи положения – Данъкът върху доходите от трудови правоотношения се 

дължи от работника или служителя, тоест облагат се всички приходи под 
формата на работна заплата и трудово възнаграждение от несамостоятелна 
дейност, но се определя, удържа и внася в бюджета от работодателя. Видове 
източници на доход 

o Основа за изчисляване – Облагаемият доход от трудови правоотношения е 
трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от 
работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, 
посочени в закон като необлагаеми. 

o Авансов данък-Авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се 
определя от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа. 
Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход, начислен за 
съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни 
осигурителни вноски 

o Данъчна ставка – съобразно Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица (ЗДДФЛ) данъчната ставка е 10% 

o Срокове – Данъкът, който работодателят е задължен да удържа при 
авансовото и годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, се 
внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е 
удържан/ Данъкът върху доходите от трудови правоотношения се внася в 
републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на 
платеца   

 
 

25. Данъчен календар 
 

o Общи положения –таблично изброяване: 
 

1. Данъци – Какво трябва да се плаща? 
2. Размер – Колко трябва да се плаща? 
3. Срокове –Кога трябва да се заплати?  
4. Къде трябва да се внесат сумите – Кой получава парите? 

 
o Данък добавена стойност (ДДС) – размер от 20% / срок: 14-то число от по-

следващия месец / внася се месечно в  НАП по седалище на предприятието / 
Данък добавена стойност 

o Данък върху доходите на физическите лица– размер от 10% от 
възнаграждението или работната заплата / срок: срокът за подаване 
на годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица е до 30.04. на годината, следваща периода на отчитане/ 
внася се в офис на НАП по постоянен адрес на физическите лица и 
едноличните търговци / Данък върху доходите на физическите лица 

o Корпоративен данък – размер от 10% от годишната печалба / срок: 31.03 / 
внася се в офис на НАП по седалище на предприятието / Корпоративен данък 

o Данък върху доходите на физическите лица, наети по трудови 
правоотношения – от 10% от работната заплата или трудовото 
възнаграждение с приспадане на социалните осигуровки и необлагаемата част 
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от дохода / срок: внася се до 10-то число на месеца, следващ месеца, през 
който данъкът е удържан/ Данъкът върху доходите от трудови 
правоотношения се внася по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация 
на платеца на дохода / Данък върху доходите на физическите лица, наети по 
трудови правоотношения  

o Местни данъци и такси – Общинският съвет определя всяка година с наредба 
размера на данъците  

 
1. Патентен данък / срок: данъкът се заплаща на четири равни вноски: до 31 

януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври, за съответните 
тримесечия на годината. 15-то число на следващия месец/ данъка се внася 
в общината, на чиято територия се намира обектът, в който се извършва 
патентна дейност или където е постоянният адрес на физическото лице, 
включително на едноличния търговец / Местни данъци и такси 

 
 

26. Необходимост от капитал 
 

o Общи положения – Установяване на необходимост от капитал като най-
важната задача на основателите на предприятието /за реализацията на 
дадена бизнес идея е необходимо наличие на достатъчен капитал 

o Финансово планиране –поставяне за цел обезпечаването на ликвидността, т.е. 
предотвратяване на неплатежоспособност(банкрут) 

o Разграничаване на необходимост от капитал – за: 
 

1. Инвестиции – планирани и необходими инвестиции, включително всички 
допълнителни разходи 

2. Стоки и суровини – необходимост от материални средства за 
производството в производствени предприятия /складов оборот за 
търговските дружества/ сделки-търговия на дребно с установяване на 
стоковата обезпеченост 

3. Необходимост от оборотен капитал – съобразяване с периода между 
възлагане на поръчката и постъпване на плащането /за преодоляването на 
този период от време са необходими финансови средства 

 
 

27. Тип предприемачи 
 

o Общи положения – задачата – да се замени едно достатъчно добре платено 
работно място срещу несигурността на професионалната самостоятелност 

o Примамливостта да бъдеш самостоятелен – непрекъснато да се справяш с нови 
изисквания и задачи, което може да доведе до удовлетворение от работата, 
свобода за претворяване на собствени идеи, действия и решения 

o Тип предприемач – всеки предприемач би трябвало да притежава определени 
качества /лични качества/ професионална квалификация /партньори респ. 
семейство 

o Лични качества – вяра в идеята /увереност в собствените сили/ готовност за 
поемане на рискове /постоянна мотивация/ желание за размисъл и творчество 
/самостоятелност и умение за контакти 

o Професионална квалификация – владеене но оперативната работа /опит в 
бранша и фундаментален търговски опит 

o Партньори респ. семейство – позитивна подкрепа и застъпничество 
 

28. Дребен предприемач 
 

o Общи положения – също незначителен предел за дребните 
предприемачи(ЕТ)/Специална нормативна уредба, касаеща данък добавена 
стойност(ДДС), при условие че е налице оборот под 50 000 лева годишно 

o Нормативната уредба позволява: 
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1. Регистрацията по ДДС не е задължителна за обороти под 50 000 

лева/резултат: предприемачът не може да ползва данъчен кредит 
2. Регистрация по ДДС за обороти под 50 000 лева е възможна по желание на 

предприемача/ резултат: предприемачът може да ползва данъчен кредит 
 

o Препоръка- за предприемачи  развиващи стопанска дейност предимно с 
предприятия и клиенти регистрирани по ДДС е препоръчително и те да се 
регистрират с оглед ползване на данъчния кредит 

 
 

29. Фирмена партида- Търговски регистър 
 

o Общи положения-фирмената партида се отваря с вписването на 
предприятието в търговския регистър от Агенцията по Вписванията към 
Министерството на правосъдието/ тя е публична, тоест достъпна за всяко лице 

o Единен идентификационен код(ЕИК)- определя се при първоначалното 
вписване на предприятието в търговския регистър и остава непроменен до 
заличаването му/служи за идентифициране на предприятието 

o Вписване- то е задължително за всички търговци и техните клонове, както и 
впиването на промени в обстоятелствата 

o Съдържание- следната информация подлежи на съхраняване 
 

1. Дружествен договор- собственици,съдружници, управители 
2. Собствен капитал 
3. Лицензи 
4. Годишен баланс 
5. Всички промени в обстоятелствата( напр. дружествени дялове, 

отговорности и т.н.) 
 
 

30. ЕИК-Единен идентификационен номер по ДДС 
 

o Общи положения – съкращение за Единен идентификационен код по Данък 
добавена стойност. Българският ДДС номер представлява знакът “BG” следван 
от Единен идентификационен код на юридическо лице или на ЕТ в Търговския 
регистър 

o Използване – използва се, когато се извършват сделки с други фирми във 
вътрешно пазарното пространство (= в рамките на Европейския съюз) 

o Полза – с него могат да се доставят стоки без облагане в друга страна от 
Европейския съюз 

 
 

31. Правила за водене на отчетност 
 

o Общи положения – като хронологично водено и систематизирано отчитане на 
всички стопански операции /цифрово изразяване на базата на разработените 
счетоводни отчетни документи 

o Задачи – определяне и пресмятане на разходите и печалбите /промени в 
имуществото и капитала респ. дълговете 

o Видове отчетност – разграничаване на: 
 

1. Отчитане на приходи и разходи (едностранно счетоводство) – успехът на 
предприятието се изчислява при съпоставяне на приходите и разходите / 
Отчитане на приходи и разходи 

2. Двустранно счетоводство (баланс) като вид двукратно обхващане на 
стопанските операции / Двустранно счетоводство 

 
o Избор на счетоводна отчетност – в зависимост от: 
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1. нормативни актове, неограничаващи големината на дружеството и касаещи 

правната форма на капиталовите дружества (напр. ООД,АД)- и 
задължаващи воденето на двустранно счетоводство 

2. нормативни актове, в зависимост от оборота и регистрацията по ДДС, 
касещи останалите правни форми (Едноличен търговец)- право на избор 
между отчитане на приходи и разходи(едностранно счетоводство) и 
двустранно счетоводство 

 
i. Едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от 

продажби за предходния отчетен период не надхвърля 50 000 лв., и не 
са регистрирани по ДДС могат да отчитат и представят дейността си 
посредством воденето на едностранно счетоводство 

ii. Едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от 
продажби за предходния отчетен период надхвърля  50 000 лв., се 
регистрират по ДДС  и задължително се отчитат и представят дейността 
си посредством воденето на двустранно счетоводство 
 
 

32. Двустранно счетоводство 
 

o Общи положения –трябва да се води отчитане на: 
 

1. водене на сметки по баланса 
2. водене на сметки за отчитане на печалбата и загубите 
3. касов журнал 
4. списък на инвестициите 
5. инвентаризация 

 
o Определяне размера на печалбата – приходи с приспаднати разходи и 

амортизационни отчисления 
o Дата на фактурата – за разпределението на приходите и разходите по време е 

валидна датата на фактурата / изключение: изключват се инвестиции, които 
се отчисляват в зависимост от срока на тяхното използване 

 
 

33. Фактура 
 

o Фактурата задължително съдържа: 
 

1. Наименование на документа 
2. Пореден десеторазряден номер, съдържащ само арабски цифри 
3. Дата на издаване на фактурата 
4. Име и адрес на доставчика 
5. Име и адрес на получателя на  доставката 
6. Име, фамилия и подпис на съставителя 
7. Количество и вида на стоката, вида на услугата 
8. Единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката,както и 

направените отстъпки 
9. Датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката 
10. Сумата за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и 

на данъка 
11. Ставка на данъка 
12. Размер на данъка 
13. Идентификационен номер- Единен идентификационен код (ЕИК) 
14. Идентификационен номер за целите на ДДС(VAT number) 
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34. Правни форми– общ преглед 
 

o Правна  форма – това са правните отношения вътре в предприятието(между 
съдружниците), както и отношенията на предприятието към заобикалящата го 
бизнес среда (към трети лица) / Съобразяване с личните, данъчните, 
производствените и обществено правните критерии 

o Експерти – изборът на „правилната“ правна форма е един комплексен проблем 
със сериозно въздействие в различни сфери – напр. отговорност, данъчно 
право 

o Самостоятелна дейност или с партньори– въздействие в сфери като: 
 

1. Взаимно допълване на знания, умения и практически опит 
2. Разпределение на работата и по този начин пестене на време 
3. Набиране на капитал 
4. Учредител ски риск 
5. Разширяване на дружеството 
6. Възможности за успех 

 
o Проблематика/Разисквания –във връзка с избора на правна форма: 

 
1. С или без бизнес партньори 
2. Лична отговорност 
3. Възможност за минимизиране на данъчната тежест 
4. Стопанска целесъобразност 

 
o Правни форми –различават се: 

 
1. Правна форма– Едноличен търговец(ЕТ)- Най-разпространената форма с 

едно единствено лице като собственик и движещ предприятието. ЕТ не е 
юридическо, а физическо лице 

2. Правна форма– Събирателно дружество(СД)- Събирателно е дружеството, 
образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговски 
сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и 
неограничено. 

3. Правна форма– Командитно дружество (КД)- Командитното дружество се 
образува с договор между две или повече лица за извършване търговска 
дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са 
солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а 
останалите са отговорни до размера на уговорената вноска  

4. Правна форма– Дружество с ограничена отговорност (ООД)- Втората най-
разпространена форма /Дружество с ограничена отговорност може да се 
образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на 
дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството 

 
 

35. Правна форма– Едноличен търговец(ЕТ) 
 

o Общи положения – едно единствено лице е собственик и движещ 
предприятието. ЕТ е физическо лице 

o Отговорност – пълна отговорност включително и c личното имущество 
o Предмет на дейност – в случаите, когато предмета на стопанска дейност 

изисква наличието на лиценз, придобиването му става в съответното 
министерство отговорно за тази вид дейност / Лицензионна политика 

o Данъчно право – Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се 
облагат с данък върху годишната данъчна основа, при данъчна ставка 15%./ 
Данък върху доходите на физическите лица 

o Здравно и социално осигуряване – здравно осигуряване, застраховане срещу 
трудова злополука и пенсионно осигуряване на едноличен търговец / НЗОК и 
НОИ 
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o Фирмено име – Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без 
съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в 
обществото 

o Други – Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето 
лице само заедно с предприятието му/ Заличаване от регистъра- вписването 
на едноличния търговец се заличава от Търговския регистър при прекратяване 
на стопанската дейност. Уведомление в НАП относно прекратяването на 
стопанската дейност. 

 
 

36. Правна форма– Дружество с ограничена отговорност (ООД) 
 

o Общи положения – като втора, най-често срещана правна форма / 
дружеството носи ограничена отговорност 

o Отговорност – съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до 
размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството / минимален размер 
на основния капитал  5 000 лева 

o Предмет на дейност – в случаите, когато предмета на стопанска дейност 
изисква наличието на лиценз, придобиването му става в съответното 
министерство отговорно за тази вид дейност. 

o Данъчно право – заплаща се корпоративен данък върху годишната печалба с 
данъчна ставка 10% / печалбата на дружеството се разпределя между 
съдружниците съобразно дружествения договор под формата на дивиденти 
след внасяне на 5% данък дивидент 

o Здравно и социално осигуряване – здравно осигуряване, застраховане срещу 
трудова злополука, и пенсионно осигуряване на съдружниците и служителите 
на базата на законодателното задължение за осигуряване / НЗОК и НОИ 

o Фирмена партида – необходимо е вписване. Дружеството се превръща в 
правен субект едва след вписването му в Търговския регистър при Агенцията 
по Вписванията / Фирмена партида- Търговски регистър 

o Фирмено име – Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението 
"Дружество с ограничена отговорност", или съкратено ООД 

o Други – Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители 
всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако дружественият 
договор предвижда друго 

 
 

37. Правна форма– Командитно дружество (КД) 
 

o Общи положения – Командитното дружество се образува с договор между две 
или повече лица за извършване търговска дейност под обща фирма 

o Отговорност – Един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено 
отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до 
размера на уговорената вноска. 

o Предмет на дейност - в случаите, когато предмета на стопанска дейност 
изисква наличието на лиценз, придобиването му става в съответното 
министерство отговорно за тази вид дейност.  

o Данъчно право –печалбата на дружеството се разпределя между 
съдружниците съобразно дружествения договор под формата на дивиденти 
след внасяне на 5% данък дивидент / заплаща се корпоративен данък върху 
годишната печалба с данъчна ставка 10% 

o Здравно и социално осигуряване – здравно осигуряване, застраховане срещу 
трудова злополука и пенсионно осигуряване на съдружниците и служителите 
на базата на законодателното задължение за осигуряване / НЗОК и НОИ 

o Фирмена партида – необходимо е вписване. Дружеството се превръща в 
правен субект едва след вписването му във Търговския регистър при 
Агенцията по Вписванията / Фирмена партида- Търговски регистър 
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o Фирмено име – Фирмата на дружеството трябва да съдържа и обозначението 
"командитно дружество", или съкратено КД, и името поне на един от 
неограничено отговорните съдружници. 

o Други - Управлението и представителството на дружеството се извършват от 
неограничено отговорните съдружници. 

 
 

38. Правна форма– Събирателно дружество(СД) 
 

o Общи положения – Събирателно е дружеството, образувано от две или повече 
лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма. 

o Отговорност– Съдружниците отговарят солидарно и неограничено– 
включително и с личното си имущество 

o Предмет на дейност – в случаите, когато предмета на стопанска дейност 
изисква наличието на лиценз, придобиването му става в съответното 
министерство отговорно за тази вид дейност. 

o Данъчно право – печалбата на дружеството се разпределя между 
съдружниците съобразно дружествения договор под формата на дивиденти 
след внасяне на 5% данък дивидент /заплаща се корпоративен данък върху 
годишната печалба с данъчна ставка 10% 

o Здравно и социално осигуряване – здравно осигуряване, застраховане срещу 
трудова злополука и пенсионно осигуряване на съдружниците и служителите 
на базата на законодателното задължение за осигуряване / НЗОК и НОИ 

o Фирмена партида – необходимо е вписване. Дружеството се превръща в 
правен субект едва след вписването му във Търговския регистър при 
Агенцията по Вписванията / Фирмена партида- Търговски регистър 

o Фирмено име – името на фирмата може да бъде произволно избрано като 
накрая включва означението СД 

o Други – С учредителния договор може да се предвиди, че дружеството ще 
продължи да съществува и когато бъде прекратено членството на някой 
съдружник. В този случай останалите съдружници изплащат дела от 
имуществото на прекратилия участието си съдружник 
 

 
39. Местни данъци и такси 

 
o Общи положения – Установяването, обезпечаването и събирането на местните 

данъци  и такси се извършват от служители на общинската администрация. 
Облагат се приходите от извършвана търговска дейност на територията на  
общината, патентен данък и др. съобразно Закона за местните данъци и такси. 

o Данъчна ставка – Общинският съвет определя всяка година с наредба размера 
на данъците. Когато до края на предходната година общинският съвет не е 
определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци 
се събират на базата на действащия размер към дата 31 декември на 
предходната година. 

o Патентен данък – Заплаща се от физически лица, включително еднолични 
търговци, които извършват дейности(патентни дейности) за доходите от тези 
дейности, при условие че: 

 
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50000 лв. 
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност 

 
o Срокът за внасяне на патентен данък- Данъкът се заплаща на четири равни 

вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври, за 
съответните тримесечия на годината. 
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40. Корпоративен данък 
 

o Общи положения – като данък върху годишната данъчна печалба при 
капиталовите дружества (напр. ООД). Облагането с корпоративен данък се 
регламентира от Закона за корпоративното подоходно облагане. 

o Основа на изчисляване – това е постигнатата годишна печалба / определена 
чрез двустранното счетоводство 

o Данъчна ставка – Данъчната ставка на корпоративния данък е нормирана -10 
% 

o Срокове за деклариране и плащане: 
 

1. До 31 март на следващата календарна година – подаване на годишна 
данъчна декларация; 

2. До 31 март на следващата календарна година – внасяне на корпоративния 
данък след приспадане на направените авансови вноски. 

 
o Авансови вноски за корпоративен данък 

 
1. Заплащат се авансово за обороти над 200 000 лева за предходната година 
2. Заплащат се авансово също така и по избор за обороти под 200 000 лева за 

предходната година 
3. Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. 

 
o Срокове за внасяне на корпоративен данък 

 
1. Месечни авансови вноски - до 15-о число на текущия месец; 
2. Тримесечни авансови вноски - до 15-о число на месеца, следващ 

тримесечието като за четвърто тримесечие не се прави авансова вноска 
 
 

41. БСК- Българска стопанска камара 
 

o Общи положения - Българска стопанска камара  като съюз на българския 
бизнес е сдружение с нестопанска цел, неправителствена организация на 
българския бизнес 

o Структура- БСК има добре изградена матрична структура, включваща: 
 

1. Браншови работодателски организации ( членове в съответните европейски 
браншови структури), 

2. Регионални и общински организации, 
3. Централният кооперативен съюз, 
4. Централният съюз на трудовопроизводителните кооперации, 
5. Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
6. Конфедерацията на българската индустрия, 
7. Българската академия на науките, университети и научно-технически 

съюзи. 
 

o Функции на БСК- защитава интересите на своите членове при: 
 

1. Формирането на икономическата политика в Република България 
2. Разработването и усъвършенстването на нормативната база в областта на 

социално-икономическата политика 
3. Изготвянето на анализи, проучвания и експертни оценки в областта на 

индустриалната, данъчната и социалната политика, 
4. Изготвянето на анализи, проучвания и експертни оценки в областта на 

развитието на малките и средни предприятия 
 

o Имуществени вноски към БСК 
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1. Основание- Веществено (предметно) изражение, което може да се използва 
за обслужване на бизнес интереси, както и за повишаване ефективността 
от стопанската дейност 

2. Размер на имуществените вноски- определя се от членовете  на БСК, като 
вноските са различни в зависимост от видовете юридически лица: 
i. търговски дружества, 
ii. бизнес или други регионални сдружения, 
iii. браншови работодателски организации 

 
 

42. Контролинг 
 
Какво е контролинг? 
Контролингът е една изключително ефикасна възможност за превръщането на идеите на едно 
предприятие в цели, към които се стреми предприятието и иска да постигне. 
 
Какви видове контролинг различаваме? 
Различаваме два вида контролинг, както следва. 
 

1. Стратегически контролинг - с мото: “Целта винаги в полезрението“. С едно 
ясно формулиране на целите на предприятието, които служат за ориентир, а 
също така и за корекция на поетия курс. Обработката на стратегическия 
контролинг се извършва във фазата на планиране в част 1.2 пазарна ситуация 
и конкуренция 

2. Оперативен контролинг -с мото: „Кормилото винаги в ръце“. Kато инструмент 
за реализирането на стратегии и планове чрез постоянен контрол и проверка. 
Обработката на операционния контролинг се извършва в тази част 3.3 
контролинг и отчетност. 

 
 
Какъв е инструментариума на контролинга? 
Инструментариума ще бъде представен въз основа на двата вида контролинг, както следва: 
 

1. Стратегически контролинг- и по-специално анализ на портфолиото и SWOT 
анализ. Допълнителна информация ще намерите в секция специални познания 
под Пазарна ситуация и конкуренция 

2. Оперативен контролинг- и по-специално различна оценка и систематизиране, 
като напр. отчет със сравнение на заплануваното и постигнатото, отчет за 
приходите и разходите (печалба и загуба), баланс, финансов план, анализ, 
като напр. анализ на баланса включващ финансови показатели и оценка 
стойността на предприятието. 
 

Какви са целите и задачите на отчета? 
Основната задача на един отчет е предаването на тази информация въз основа, на която 
могат де се вземат важни за предприятието решения. 
Една функционираща отчетност има за задача периодично (месечно,тримесечно, годишно) да 
предоставя на адресатите актуална и изразителна информация в една прегледна и лесно 
разбираема форма. Заинтересованите лица могат да бъдат както вътрешни за предприятието 
(напр. управителен съвет), така и външни за предприятието  (напр. банки) 
 
Сравнение на цифровите показатели (сравнение на планираните показатели с 
получените) от фаза на планиране с фаза на реализиране? 
Във фазата на планиране се прави план сметка, което означава, че бизнес идеята се оформя и 
отразява в цифри (= планови данни). Във фазата на реализиране в частта изпълнение на 
поръчки се извършва практическата реализация на бизнес идеята и в частта счетоводство се 
получават резултатите, изразени в цифри (= получени данни). Контролингът сравнява тези 
цифри под формата на едно сравнение на планираните показатели с получените и установява 
до каква степен практическото реализиране се различава от първоначалната бизнес идея. 
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Тези сравнения на планираните показатели с получените, могат и трябва да бъдат 
провеждани месечно. По този начин се запазва възможността за бързо реагиране  по 
отношение на едно евентуално негативно развитие. 
 
 

43. Годишен отчет 
 
Какво е годишен отчет? 
Годишния отчет е законно установеното годишно приключване на водените счетоводни книги 
на дадено предприятие за изобразяване на бизнес успеха на предприятието. 
 
За какво служи годишният отчет? 
Годишният отчет служи за информация на обществеността и показва финансовото състояние 
на едно предприятие. 
 
Кои наредби трябва да се спазват? 
Трябва да бъдат спазвани наредбите относно: 
 

o Съдържание –годишният отчет трябва да съдържа всички задължения, 
имущество , приходи и разходи. Не трябва да съдържа салдиране между актив 
и пасив,приходи и разходи. 

o Форма – прегледна и ясна. 
o Ръководна линия - той трябва да отговаря на едно водене на счетоводните 

книги съобразно законовите изисквания. 
o Език – официалния език за страната, напр. Република България : български 
o Валута-местна парична единица, напр. Република България: лев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


