


Поздравления за вашето решение да поемете 
пътя към професионалната ви независимост

Чрез една старателна и внимателна подготовка вие можете да повлияете на множеството 
определящи фактори важни за вашето оцеляване и по този начин да минимизирате вашия личен 
и бизнес риск.

Това „ръководство” е направено изхождайки от практиката и насочено към практиката с участието 
на опитни икономисти, консултанти и банкови експерти, с цел практически да ви улесни,  
при  реализирането на вашите намерения и проекти.

С помощта на времевата ос, която е разделена на три фази(фаза на: планиране,основаване и 
реализиране) се структурират и показват най-важните работни стъпки.

Моля, имайте предвид,че не могат да бъдат взети под внимание всички специфични за професията 
и бранша интереси. Въпреки това имате възможността да се обърнете по всяко време към 
консултант специалист.

В тази връзка дайте свобода на вашето въображение. Въпреки това не забравяйте че :

Успехът може да бъде планиран



Успехът е резултат на една или поредица причини
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Защо се създава едно предприятие?
Кои са основателите и какво ги отличава?
Кои продукти, респ. услуги ще бъдат предлагани?
Каква правна форма, какъв вид счетоводство?
В какво се състои нововъведението и необходими ли са специални ресурси?

Определяне атрактивността на пазара
Определяне на конкурентната позиция (собствена/чужда)
Графика на портфейла
Силните страни и слабостите, както и възможностите и заплахите
Подготовка срещу възможни заплахи

Ценова и продуктова политика
Целеви групи (нужди и ползи)
Възможности за продажби
Рекламни мероприятия

5 годишен план
Разходи в брой и разходи за материали, разходи за персонала, 
   режийни разноски и инвестиции, частни приходи и разходи
Кредити, заеми и вземания
Изчисляване на печалбата, баланс, финансов план, 
   изчисляване на планираните разходи 

Резултат: Бизнес план



Максималната ефикасност се крие в опростяването
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Необходимост от кредитни средства (инвестиции)
Контокорентен кредит (ежедневен бизнес)
Директно плащане (дигитален интерфейс,преводи)
Автоматично плащане (приспадане от сметки,постоянни договори)

Регионални субсидии
Национални субсидии
Средства от Европейския Съюз

Предприемачески представителства
Министерство на промишлеността (предприемачески лиценз и регистрация)
Данъчно управление (регистрация, данъчен номер, номер по ДДС)
Служители (регистрация)

Професионално социално осигуряване (предприемачи)
Здравна каса (служители)
Допълнително социално осигуряване (здравно, пенсионно)
Производствени застраховки (пожар, кражба, прекъсване)

Резултат: Основаване на предприятие



Едно цяло е повече от сбора на неговите отделни части
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Управление на стоковата наличност и складовото стопанство
Поръчване и получаване на стоки
Оферти (изготвяне, проследяване, възможни поръчки)
Потвърждения на поръчки, съпроводителен формуляр
Постъпления на плащания и процедури по напомняне, транзакции

Фактури за покупки-продажби и баланс
Управление на кредиторите, дебиторите, съоръженията
Водене на дневници (касова книга)
Ръчно осчетоводяване (оправдателни документи), автоматично осчетоводяване (дневници)
Контролен списък на оправдателните документи, управление на открити точки

Оперативен контрол (сравнение на планираните показатели с получените/
сравняване план-отчет)
Изготвяне на месечен, тримесечен и годишен отчет
Изготвяне и съхраняване на коментари
Изпращане на отчетите на адресатите, или осигуряване на онлайн достъп

Годишно приключване на фактурите по покупките и продажбите и баланс
Изчисляване на данъците
Представяне на резултатите за три отчетни периода 
   (сравняване план-отчет, сравнение на получените показатели с постигнатите и планови данни)
Изготвяне на годишно приключване
Изпращане на годишния отчет на адресатите, или осигуряване на онлайн достъп

Резултат: Едно успяващо предприятие





Бизнес идея
Конкуренция и пазарна ситуация
Маркетинг
Планиране
 Резултат: Бизнес план

Изпълнение на договори
Счетоводство
Контрол и отчетност
Годишен счетоводен баланс
 Резултат: Едно успяващо предприятие

Банки
Субсидии
Институции
Застраховки
 Резултат: Основаване на предприятие 
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена  
отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 


