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ЧАСТ 1: ВИЕ КАТО ПРЕДПРИЕМАЧ
1.1
ФИГУРАТА
ПРЕДПРИЕМАЧИ

НА

ПРЕДПРИЕМАЧА.

ОСНОВНИ

ТИПОВЕ

Личностни характеристики, качества и функции на предприемача
Предприемачът е личност, която непрекъснато генерира бизнес
идеи и полага целенасочени усилия да ги трансформира в
рационални успешни решения и действия, в зависимост от
възможностите и потребностите на пазара. Той планира, организира
и управлява даден бизнес, поемайки множество рискове. Често пъти
сам инициира нови потребности и организира тяхното
задоволяване. За да бъде успешен, предприемачът трябва да
притежава редица характеристики и качества, които не са присъщи
на всеки, ангажиран с бизнес човек.
Дефиниции, използвани от Организацията
сътрудничество и развитие (OECD)

за

икономическо

Предприемачът е лице (собственик на предприятие), което се стреми
да генерира стойност чрез създаване или разширяване на
икономическа дейност посредством идентифициране и използване
на нови продукти, процеси или пазари. Предприемаческата дейност
е предприемчиво човешко действие в стремежа към генериране на
стойност чрез създаване или разширяване на икономическа дейност
посредством идентифициране и използване на нови продукти,
процеси или пазари.
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1.2. ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ НА ПРЕДПРИЕМАЧА
Мотивирани, работещи с желание и страст. Предприемачите са
ентусиазирани, оптимистични и ориентирани към бъдещето. Те вярват,
че ще успеят и са склонни да рискуват ресурсите си, за да постигнат
печалба; имат енергия в изобилие и понякога са нетърпеливи; винаги
мислят за бизнеса си и как да увеличат пазарния си дял. Бизнесът и
неговият успех, желанието и „тръпката“, докато се постига този успех, са
нещото, което държи предприемачите будни през нощта. Те постоянно
мислят какво още могат да направят, какво трябва да направят, за да се
развиват непрекъснато. Успешните предприемачи непрекъснато четат,
проучват и търсят начини за подобряване на бизнеса. Страстта е сред
най-важните черти на успешния предприемач. Той наистина обича
работата си и изпитва радост, когато резултатите надхвърлят
очакванията му.
Дисциплинирани, упорити и самоуверени. Успешният предприемач е
достатъчно дисциплиниран, за да предприема стъпки всеки ден,
стремейки се да постигне своите цели. Той е съсредоточен върху
работата и полага системни усилия да премахва всяка пречка.
Предприемачът вярва в себе си, уверен е и посветен на бизнеса.
Адаптивни и гъвкави. Успешните предприемачи приветстват всички
идеи за оптимизация или персонализиране, които могат да подобрят
предлагането на продуктите и услугите, да задоволят потребностите на
клиентите и пазара. Предприемачите се нуждаят от стабилна визия и
посока, но същевременно са изправени пред много неизвестни. Те са
готови да променят първоначалните си планове и стратегии, отворени са
към промяната.
Креативни. Важен аспект на предприемаческата креативност е умението
да се правят връзки между привидно несвързани събития или ситуации.
Предприемачите често предлагат решения, които са синтез на други
елементи. Те имат творческия капацитет да идентифицират и преследват
възможностите, притежават интуиция и развити умения за продажба,
убедителни и упорити са.
Решителни. Предприемачите не се страхуват от провал, а възприемат
поражението като възможност за следващ успех. Те са решени да
положат всички усилия, за да постигнат успех, така че опитват отново и
отново, докато не постигнат желания резултат. Успешните предприемачи
не вярват, че нещо не може да бъде направено.
Вдъхват доверие. Предприемачите не (си) поставят въпроси за това
дали могат да успеят или дали заслужават да успеят. Те са уверени, знаят,
че ще успеят, излъчват доверие и увереност за всичко, което правят.
Притежават „отворен ум“. Предприемачите осъзнават, че всяка
ситуация е потенциална бизнес възможност. Те непрекъснато създават
идеи за усъвършенстване на работните процеси, повишаване на
ефективността, разширяване на уменията на хората и др.
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Притежават
знания
за
продуктите
(услугите)
и
пазара.
Предприемачите познават своя продукт и пазара, на който го предлагат.
Повечето стават успешни, защото създават нещо, което все още не
съществува или значително подобрява съществуващ продукт.
Самостоятелни стартери. Предприемачите знаят, че ако трябва да се
направи нещо, трябва да започнат сами. Те задават параметрите и
гарантират, че проектите следват този път. Предприемачите са активни,
не чакат някой да им даде разрешение.
Конкурентни. Много нови предприятия се създават на база решението
на една личност, че може да свърши работа по-добре от друг. В
допълнение, успешният предприемач ще съумее по най-подходящ
начин да подчертае успеха на собственото предприятие.
Притежават визия. Една от отговорностите на предприемача като
основател и мениджър на предприятието е да знае в каква посока да
развива бизнеса си.
Притежават превъзходни бизнес умения. Предприемачите са в
състояние да създават вътрешните системи, процедури и процеси,
необходими за осъществяването на успешен бизнес, насочен към
паричните потоци, продажбите и приходите. Успешните предприемачи
притежават добри организационни умения и умения за ефективно
планиране (не свръх планиране). Предприемачеството е свързано с
изграждане на бизнес и управление на ограничени ресурси
(включително време, пари и лични взаимоотношения), което изисква
планиране. Успешните предприемачи разполагат с действащ план, но са
и способни да се справят с непредвидени възможности.
Умеят да работи с хора. Предприемачите имат силно развити
комуникативни умения да продават продукта и да мотивират персонала
си. Те умеят да изтъкват ползите от всяка ситуация и да учат другите на
успех.
Притежават силна работна етика. Успешните предприемачи често
първи идват на работа и последни си тръгват. Те работят и през
почивните дни, за да са сигурни, че резултатът ще отговаря на
очакванията им. Умът им е непрекъснато ангажиран с работата,
независимо дали са на или извън работното им място.
Поемат рискове. Предприемачите са рискови играчи, готови да се
„гмурнат“ дълбоко в бъдещето и несигурността. Но не всички рискови
предприемачи са успешни. Успешните предприемачи са склонни да
рискуват време и пари за нещо неизвестно, но също така запазват
ресурси, променят планове, разполагат с резерви, реагирайки бързо.
Някои качества и характеристики са вродени, а други – могат да бъдат
създадени и „подхранвани“. Независимо от начина на тяхното
създаване, всички те могат да се класифицират на три нива:
доминиращо, допринасящо и подкрепящо ниво.
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1.3. ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
1) Инициативност. Това е първият и най-важен фактор за предприемача.
Всички други фактори за успех нямат толкова голямо значение, ако човек
се страхува да предприеме реални действия.
2) Предприемачески ум. Необходимо е съобразяването с и успешното
управляване на значителен брой сложни и специфични по съдържание
ситуации, да се разрешават множеството проблеми. Интелигентността
може допълнително да допринесе за уникалност на предприятието, тъй
като това е нещо, което не може да бъде копирано от другите.
3) Предприемаческа креативност. Предприемачът трябва да е креативен,
ако иска да бъде уникален, предлаганите от него продукти и услуги –
разпознаваеми и предпочитани, а бизнесът му – с потенциал да се
развива непрекъснато.
4) Голям талант. Талантът е нещо вродено в един предприемач. Но
понякога талантът е нещо, което лесно може да бъде заменено със знания
и умения.
5) Предприемачески познания. Предприемачите са лица, които трябва да
имат задълбочени и широкообхватни познания за бизнеса, който са
започнали. Тези знания ще увеличат потенциала на предприемаческата
бизнес енергия и в голяма част ще допринесат за успеха на
предприятието.
6) Предприемачески умения. Отделните видове предприемачи и видове
дейности се нуждаят от различни (специфични) предприемачески умения,
които в редица случаи могат да са от решаващо значение за успеха на
бизнеса. Ако предприемачът притежава необходимите знания, но няма
умения, не може да се очаква постигането на успех. Необходими са умения
за: разработване на предприемаческа стратегия и планове; балансиране
на ресурси; осъществяване на подходящ маркетинг; утвърждаване и
стабилизиране на пазарите (включит. разкриване на нови пазари);
ориентация в бизнес средата; мотивиране на персонала и формиране на
нагласа за съпричастност към управлението на предприятието;
управление на кариерата на персонала; работа в екип; своевременен
контрол върху запасите, използване на оборудването и информационните
ресурси на предприятието и др.
7) Достатъчно опит. Понякога опитът не е толкова необходим фактор, но е
нещо, което ще увеличи потенциала на предприемаческата бизнес
енергия. Необходимо предприемачът да използва максимално настоящия
и предишния си опит.
8) Увереност и самочувствие. Самочувствието е важен фактор за успеха за
предприемача. Без увереност в успеха и самочувствие за притежаваните
качества и умения предприемачът трудно ще постигне желаните
резултати.
9) Честност (почтеност). Честността е изключително важна за всеки бизнес.
Понякога обаче тя може да бъде и най-големия враг на предприемача.
10) Търпение и упорита работа. Хората „с късмет“ считат, че няма лесен
начин да постигането на успех. Късметът идва при тези, които работят
упорито. Предприемачът трябва да е търпелив и готов да продължи, дори
и да загуби първата битка.
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11) Поддържане на фокуса. Големите предприемачи се фокусират върху
възможността, когато другите не виждат нищо. Този фокус и интензитет
помагат за недопускане на напразни усилия и разсейване от целта.
Повечето предприятия не остават фокусирани върху мисията, поради
факта, че правят твърде много неща по едно и също време, вместо твърде
малко, но много добре.
12) Фокус върху изпълнението. Успехът не идва непременно от иновациите,
а от безупречното изпълнение. Страхотната стратегия сама няма да
спечели играта.
13) Гъвкавост. Всеки предприемач трябва да бъде гъвкав, да се учи
непрекъснато и да се адаптира. В същото време трябва да остане посветен
на каузата и мисията на своя бизнес.
14) Устойчивост. Устойчивостта е просто отказ да се приеме възможността
за прекратяване на дейности и полагане на усилия по пътя за постигане на
предприемаческите цели. Важно е да се подтиснат чувствата и желанието
за предпазване от действия. Поради тази причина, чувствата и мотивацията
са важи, но не са достатъчни, за да се постигне желаният резултат.
15) Вяра в предприемаческия инстинкт. Има твърде много променливи в
реалния свят, които не могат просто да бъдат поставени в електронна
таблица. Електронните таблици изхвърлят резултатите от неточните
предположения и дават фалшиво чувство за сигурност. В много случаи
сърцето и инстинктът ще са най-добрият водач.
16) Поемане на премерен риск. Това наистина е едно от най-важните
качества. Предприемачът винаги поема риск при стартиране на бизнеса.
Въпросът е как и в каква степен успешният предприемач поема риск? Той
поема не всякакъв, а премерен риск.
17) Контакти. Повечето връзки означават повече възможности за
изграждане на успешен бизнес.
18) Късмет. Късметът е психологически фактор. Някои хора могат да кажат,
че не са късметлии. Наистина, има „късметлии“, които случайно се намират
на точното място, в точното време и с правилната идея. Те обаче са малък
процент, а късметът не бива да се разглежда като водещ фактор за успеха.
НАРЪЧНИК НА ПРЕДПРИЕМАЧА

5

ЧАСТ 2: СРЕДА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
За да постигнат целите си, предприятията
трябва
да
се
приспособяват
към
външната, обкръжаващата ги среда.
Средата на предприятията включва
съвкупността от фактори (елементи)
извън тях, която оказва влияние на
тяхното функциониране и развитие.
В зависимост от характера на
въздействие факторите могат да се
групират на фактори на макросредата
и
фактори
на
микросредата.
Факторите
на
макросредата
въздействат както пряко, така и
косвено
(индиректно)
на
предприятията.
Независимо
дали
създават
благоприятни
или
неблагоприятни
възможности
за
функционирането и развитието им, те
съществуват вън и независимо от тях,
т.е. те не могат да ги избират, да им
въздействат, да ги изменят, т.е. да ги
управляват.
Макросредата
на
предприятията
включва
няколко
групи фактори:

Политико-правни. Влиянието на тези
фактори намира израз в поведението и
дейността на различните политически
субекти и институции (правителство,
парламент, политически партии и
коалиции и др.).
Икономически.
Възможностите
за
развитие на предприятията зависят от
макроикономическите
процеси
и
явления,
резултиращи
в
редица
параметри като брутен вътрешен
продукт, спестявания и покупателна
способност на населението, цени,
данъци, такси, акцизи, мита, темп на
икономически
растеж,
инфлация,
лихвен процент, валутен курс, външен и
вътрешен дълг, заетост и безработица и
др.,
които
определят
общата
икономическа ситуация в страната.
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Демографски. Обемът и структурата
на търсенето до голяма степен се
определят
от
основните
характеристики на населението (брой,
прираст, географско разпределение,
мобилност, раждаемост, смъртност,
възрастова и полова структура и др.).
Например
структурата
на
потребностите
зависи
от
възрастовата и половата структура на
населението,
доколкото
всяка
възрастова група и пол имат
характерни
потребности,
свои
специфични предпочитания и нужди,
задоволявани чрез използването на
различни продукти и услуги.
Културни. Предприятията трябва да
отчитат и се съобразяват с бита,
традициите, ценностната система,
обичаите, религиозните и моралните
норми на населението в региона, в
който
оперират,
тъй
като
те
определят
потребностите,
предпочитанията и изискванията на
потребителите.
Природни. Тъй като природните
ресурси са изчерпаеми (някои от тях
подлежат на възстановяване, други –
не), това налага предприятията да
ограничат потреблението на тези
ресурси и усилено да търсят техни
заместители. От друга страна, за да
обезпечат
конкурентоспособността
си на пазара, предприятията трябва
да
разработват
и
внедряват
ресурсоспестяващи, и в частност
енергоспестяващи технологии, тъй
като
е
налице
тенденция
на
нарастване на относителния дял на
разходите
за
енергия
в
себестойността на изделията.
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Технологични. Предприятията трябва
внимателно и перманентно да следят
технологичните изменения, тъй като те
водят до появата на нови производства
и продукти и до упадъка на други.
Своевременното
адаптиране
към
настъпилите технологични изменения, а
още
по-добре
изпреварващото
технологично
развитие,
дава
на
предприятията сериозни конкурентни
предимства.
Микросредата
включва
факторите,
чието въздействие върху предприятията
и техните възможности да функционират
и да се развиват, е ежедневно и
директно. Тези фактори са:
Потребители. Те оказват силно, пряко и
ежедневно
влияние
върху
предприятията. Това налага изучаване
поведението на потребителите, какво
влияе върху него, изясняване на техните
потребности и изисквания. Познаването
на потребителите повишава шансовете
за пазарен успех на предприятията.
Доставчици. Предприятията потребяват
ресурси на всички етапи от своята
дейност.
Ефективността
и
непрекъснатостта
на
процеса
на
трансформация зависят и от правилния
избор
на
доставчици
(лица
или
предприятия,
които
осигуряват
ресурсите на предприятието). Тъй като
на пазара оперират много доставчици, е
необходимо е да се изберат тези, чиито
предлагани
ресурси
удовлетворяват
изискванията на предприятията по
отношение на качество, цена, срок и
периодичност на доставяне и да се
поддържат тесни и продължителни
контакти с тях.
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Конкуренти. Предприятията никога не трябва да забравят, че не са
единствени на пазара, че винаги ще имат много конкуренти в
борбата за парите на потребителите. Ето защо непрекъснато и
внимателно трябва да следят действията на своите конкуренти, да
отчитат тяхното състояние (стабилно, в подем или в спад) и
възможностите за поява на нови конкуренти, да анализират силните
и слабите им страни и на тази основа да разработят свои адекватни
стратегии по отношение на конкурентите си на целевия пазар, на
който оперират.
Посредници и други партньори на предприятието. Тук се
включват всички лица, предприятия и държавни институции, с
които предприятията тясно и пряко си взаимодействат. Необходим е
внимателен анализ на контактите с финансово-кредитните
институции, търговските посредници, министерствата, данъчната
администрация,
информационните
средства,
обществените
организации и движения (синдикални организации, организации и
съюзи за защита на потребителите, екологични движения и др.).
Влиянието на факторите на обкръжаващата среда върху дейността на
предприятията е различно. Част от тях смущават дейността им,
препятстват тяхното развитие, създават заплахи, ограничения и
опасности, с които те трябва да се съобразяват, за да оцелеят и
развиват. Други фактори на средата стимулират дейността им,
предоставят благоприятни ситуации и възможности за тяхното
функциониране и развитие.
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ЧАСТ 3: ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФАКТОРИ
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФАКТОРИ
На всеки производствен процес, са присъщи трите производствени
фактора – труд, земя (природни дадености) и капитал. Съвременната
теория прибавя към тях информацията, знанията и превръщането им в
технологии и професионални умения.
Трудът, като първичен (природно обусловен) производствен фактор е
целесъобразно изразходване на физически, интелектуални и
психически човешки сили с оглед създаването на определениблага.
Чрез количеството и качеството си трудът превръща ресурсите в
действени фактори. Количеството на труда се измерва с неговата маса
(брой заети лица, продължителност и интензивност) и неговата
производителност.Качеството на труда се изразява чрез качеството и
стойността на произвежданите продукти (услуги).
Земята, като първичен производствен фактор е обобщаващо понятие
за всичко, което може да се извлече от нея – добиви, полезни
изкопаеми, води, гори, както и използването й за строителни терени и
пътища.
Капиталът, като производствен фактор е производен от
взаимодействието на труда и природните дадености. Той е ресурсно
вложение, с цел придобиване на доход в бъдеще.
Капиталът като производствен фактор бива: физически капитал; човешки
капитал, в т.ч. интелектуален капитал, реализиращ се като трудов фактор
и финансов капитал (пари, акции, облигации, дялове), » социален капитал
(институции) и пр.
Предприемаческата дейност в развитата икономика също
представлява неавтономен производствен фактор, чрез който
рационалното се комбинира с останалите фактори – трудът,
природните дадености и капиталът.
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1.1 СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Дълготрайни активи на МСП. Видове, структура, оценка. Амортизации и
амортизационна политика на МСП
Към дълготрайните активи се отнася това имущество, в което
предприятието е направило дългосрочни инвестиции и от което се
очакват икономически изгоди за повече от един отчетен период.
Предприятието придобива дълготрайни активи по различни начини - чрез
закупуване, строителство, собствено производство, безвъзмездно и др.
Дълготрайните активи са няколко групи: дълготрайни материални активи,
дълготрайни нематериални активи, финансови дълготрайни активи,
положителна репутация.
Дълготрайните материални активи обикновено заемат най-голям дял в
състава на дълготрайните активи на предприятието. Те участват
многократно в производствения процес, запазват натурално-веществената
си форма и пренасят на части своята стойност в стойността на
произведените продукти. Дълготрайните материални активи включват
различни елементи, като земи (терени); подобрения върху земите; сгради и
конструкции; компютърна техника; съоръжения; машини и оборудване;
транспортни средства; офис обзавеждане; други дълготрайни материални
активи.
Дълготрайните нематериални активи нямат физическа субстанция, но
имат съществено значение при тяхната употреба и от използването им се
очаква икономическа изгода за повече от един отчетен период. Те са
разнообразни по своя състав и включват: продукти от развойна дейност
(разработки, документация и проекти на нови или усъвършенствани
изделия, техника, технология, методики, анализи и др., създадени от
специалисти на предприятието или закупени отвън); програмни продукти
(програми или пакети от програми, свързани с информационните
потребности на предприятието); права върху интелектуална собственост
(патенти, лицензии, ноу-хау, фирмени, търговски марки и др.); права върху
индустриална собственост (концесии за проучване, разработване и
експлоатация на подземни богатства, минерални ресурси и др.); други
дълготрайни нематериални активи.
Дългосрочните финансови активи са средства, вложени в други
предприятия за продължителен период с цел извличане на дългосрочна
икономическа изгода. Те включват дългосрочните инвестиции (участия на
предприятието в капитала на други предприятия), дългосрочните
вземания (средства, отпуснати на други предприятия под формата на
дългосрочен кредит), инвестиционните имоти (имоти, държани от
предприятието по-скоро за получаване на приходи от наем или за
увеличаване на стойността на капитала, или и за двете, отколкото за
производствени цели) и др.
Положителната репутация е разликата между цената на придобиване и
отчетната стойност на придобитите активи и пасиви. Тя се появява, когато
едно предприятие придобива друго предприятие.
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ЧАСТ 4: ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ
1.1 СЕБЕСТОЙНОСТ
Себестойността на продукцията е стойностна категория, която е свързана
със стоковия характер на производството и със свободните стоковопарични отношения в условията на пазарната икономика. Тя изразява в
парична форма всички непосредствени разходи, които извършва
предприятието при производството и продажбата на продукцията.
Себестойността на продукцията е основен качествен показател, който
характеризира всестранната дейност на предприятието. Нейното равнище
зависи както от развитието на националната икономика, така и от
конкретното ниво на технологиите и техниката, организацията на
производството
и
управлението,
степента
на
използване
на
производствените ресурси.
Себестойността е част от стойността на продукта и съответно част от
нейния паричен израз - цената.
Видове себестойност на продукцията
Многообразието на разходите, различията в техния размер , мястото на
възникване и начина на отнасянето им в себестойността на продукцията
изискват те да бъдат правилно класифицирани според определен признак.
1. В зависимост от начина на отнасянето на разходите в себестойността на
продукцията те биват преки и косвени.
-Преки разходи са тези, чиято величина може да бъде изчислена отделно и
да бъде непосредствено отнесена в себестойността на единица продукция.
Това са разходите за суровини материали, полуфабрикати, гориво, енергия,
основна работна заплата и др.
-Косвени разходи са свързани с производствената дейност като цяло разходи за осветление и отопление, транспор и др. Те нямат пряко
отношени към дадения вид продукция и се начисляват в нейната
себестойност пропорционално на дела й в общото количество продукция.
2. Според характера на връзката им с размера на производството
разходите се класифицират на условно постоянни и променливи.
-Условно постоянни са тези разходи, чиято величина не се изменя за
определен период при нарастване или намаляване на производството.
Такива са амортизационните отчисления, работната заплата на
административноуправленкия персонал, разходи за енергия и други. Всяка
промяна в размера на произвежданата продукция води до увеличаване или
намаляване на постоянните разходи за единица продукция.
-Променливи разходи са тези, чиято величина зависи от изменението на
размера на производството. Те се делят на пропорционални разходи
(изменящи се правопропорционално на промяна на размера на
производството - разходи за суровини и основни материали и др.) и
непропорционални (величината на които се изменя прогресивно или
дегресивно при промяната на размера на продукцията).
3. В зависимост от степента на разлагането и обобщаването разходите
биват прости (неразложими) и комплексни (състоящи се от различни
компоненти - ценови, извънпроизводствени, общопроизводствени и др.)
4. Според периода, за който се отнасят, и когато бъдат според времето, в
което биват начислявани в себестойността на продукцията, разходите се
делят на текущи и бъдещи.
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5. В зависимост от икономическото им съдържание биват разходи на труд,
материали и парични средства. Икономическата еднородност на
материалния им носител дава възможност разходите да се групират по
икономически елементи
- разходи за материали - включват се разходи материални ресурси,
спомагателни материали, резервни части и др. Отнасят се още и разходите
за горива и енергия, създадени или закупени отвън образци, модели,
матрици, стендове за изпитания и др. Материалите обслужващи
изпълнението на производствения процес се делят на две подгрупи основни материали и спомагателни материали.
-разходи за външни услуги - Включва наеми, ремонт на дълготрайни
материални активи, разходи за такси, разходи за реклама и др. Това са
разходи за услуги доставяни отвън.
-разходи за амортизация - Те са паричен израз на физическото и морално
изхабяване което понасят материалните и нематериалните дълготрайни
активи.
-разходи за заплати - Отнасят се изплатените възнаграждения на онази
част от персонала, който е нает на основата на трудов договор;
възнагражденията на проектантски, научни и други временни работни
колективи и лица, ангажирани с изпълнението на определн вид дейност
или услуга на предприятието; допълнителното възнаграждение за
стимулиране при добри резултати от труда, както и доплащанията за
продължителна работа и за усложените условия на труд.
-разходи за социални осигуровки и надбавки - Това са задължителни
отчисления и надбавки, които предприятието на основата на нормативни
документи е задължено да прави ежемесечно в приход на фонд " Държавно
обществено осигуряване", от които в последствие се формират фондовете за
социално подпомагане като пенсионен, трудова злополука, бременност и
раждане и други.
-други разходи - Всички останали видове разходи, които по своето
икономическо предназначение не могат да се отнесат към останалите
групи.
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1.2 ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Ефективността се разглежда като фундаментална икономическа
категория.Тя отразява причинно –следствените връзки в количествен и
качествен аспект между резултатите и разходите или ресурсите за тяхното
получаане. Ефективността на е само резултат, тя е отношение между
резултата от дейността и използваните ресурси. Под ефект се разбира
определено следствие, последствие от дадена дейност на фирмата. Под
икономическа ефективност на производствено-стопнаската дейност на
фирмата следва да се разбира икономията на жив и овеществен труд при
производството на определена продукция, или извършването на услуги.
Намаляването на разходите за получаването на единица резултат, т.е.
повишаването на ефективността е главна черта, която характеризира
нейната динамика. Особеностите в характеристиката на ефективността се
състоят в постигането на максимални икономически резултати за единица
използван ресурс или направен разход. В съвременните условия ролята на
социалните и екологичните аспекти и последствията на промишлената
дейност и индустриалните технологии все повече нараства.
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
Производителността на труда отразява способността на труда да
произвежда материални блага.Това е способността на труда да произвежда
в единица работно време по-голям или по-малък обем продукция.
Производителността на труда е форма на проявление на ефективността на
човешкия труд. Трябва да се прави разлика между производителност и
интензивност на труда. Интензивността на труда е плътност на труда от
степента на напрегнатост на труда за едно и също време, а
производителността е количествто произведена продукция в резултат на
по-добра техника и организация на производството.
С повишаване производителността на труда нараства обема на
произвежданата продукция, намалява се себестойността на промишлената
продукция, нараства брутния вътрешен продукт.
1.3 РЕНТАБИЛНОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
РЕНТАБИЛНОСТ
В по-широк смисъл на думата под рентабилност се разбира способността
на всички видове капитали, вложени в стопанска дейност да създават пари.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Критичните обобщения дават основание да се изведат и основните
характеристики на фирмената конкурентоспособност:
Фирмената конкурентоспособност е сложна, комплексна икономическа
категория. Тя се изразява с индикатори, които са свързани с цялостната
дейност на фирмата и по-конкретно с удовлетвореността на
потребителите, със финансовите, икономическите и мениджърските
резултати в дългосрочен период от време;
Конкурентоспособността отразява гъвкавостта и способността на
фирмата да се адаптира към изменящата се пазарна среда чрез
непрекъснати иновации и усъвършенстване. Тя осигурява дългосрочно
съответствие на вътрешните елементи на фирмата (мениджмънт,
стратегии и организация) с външната среда,
Конкурентоспособността и ефективността са тясно свързани по между
си. Те са взаимосвързани понятия. Резултатите от дейността на фирмата
се формират в зависимост от реакцията на крайните потребители,
свързани със степента на използване на ресурсите. Ефективността
отразява потенциала на фирмата.
Конкурентоспособността се осигурява от определени конкурентни
преимущества на фирмата. Връзката между тях е изключително силна,
тъй като създаването на нови и устойчиви конкурентни предимства
гарантира
динамичен
и
устойчив
успех
на
фирмата,
т.е.
конкурентоспособността е динамична величина;
Конкурентоспособността е пазарна категория, пряко и неразривно
свързана с конкуренцията, с удовлетвореността на потребителите от
извършената покупка, с предпочитанията им пред конкурентите. Има се
предвид, че оценката на конкурентоспособността се дава от
потребителя чрез неговия избор.
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ЧАСТ 5: БИЗНЕС ИДЕЯ И БИЗНЕС ПЛАН
5.1 БИЗНЕС ИДЕЯ
Бизнес идеята, която предприемачът залага
бизнес плана, е предметът, насочеността,
същността на фирмата, която възнамерява да
регистрира и развива.
Идеите биват стандартни (малък магазин,
ателие за услуги, интернет-кафе, ключарска или
дърводелска работа и др.) и иновационни,
динамични или даже екзотични (например нови
варианти за използване на електронна техника,
система
за
комуникация,
революционни
решения на банални проблеми).
Разликата между двата вида идеи се състои не
толкова в потребността от инвестиции, колкото в
правилната оценка на платежоспособното
търсене, пазарни тенденции развитие на науката
и техниката, но и промени в потребителските
вкусове, навици и капризи на клиентите.
Лица с предприемаческа пригодност, които възнамеряват регистрация на
собствена фирма, обикновено се съобразяват със следните принципни,
осигуряващи техния бъдещ успех в бизнеса:
1. Добрата бизнес идея да се намира в пряка връзка с професионалната
квалификация и личностните им умения.
2. Бизнес идеята да удовлетворява потребностите им от социална, личностна и
професионална реализация.
3. Бизнес идеята да отчита реалното състояние на пазара и съществуващи пазарни
потребности. Твърде сложен е въпроса „как се генерира най – подходящата бизнес
идея?” (т.е. отговора на въпроса „ какъв бизнес да се започне?” не е лесен).
5.2 ПЛАНИРАНЕТО – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СТЪПКА ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА СОБСТВЕН
БИЗНЕС
От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел.
Независимо от мащабите, отрасъла и формата на конкретния бизнес, към който е
ориентиран, бизнес планът има изключителна важност за развитието на новата
дейност. За предприемача той е един незаменим управленски инструмент, който
му позволява:
• да вземе (или да не вземе) решение за започване на даден бизнес;
• да организира в логически обвързан порядък всички проблеми по създаването и
развитието на новата дейност;
• да създаде система от контролни точки (примерно: брой на произведените
продукти, брой на планираните продажби за месеца и други), които да му служат
като база за сравнение с постигнатото;
• да се подготви морално и психически за всички проблеми, съпровождащи
създаването и развитието на новия бизнес.
По тези причини отговорът на въпроса: как да създаем (да напишем) своя бизнес
план е от изключителна полезност за всеки предприемач. В търсенето на този
отговор предприемачът ще установи, че трябва да притежава конкретни знания,
опит и умения, които да му позволят да направи това. Те не могат да бъдат
придобити изведнъж, още с работата върху първия бизнес план.
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Нещо повече, когато започне практическата работа по написването на един
бизнес план, предприемачът ще разбере, че са необходими известни
правила, изходни позиции за практическото структуриране и оформление на
целия обем от данни, т.е. от конкретни методически указания за неговото
изработване.
Първият въпрос, който най-често си задава предприемачът, е: Какво трябва
да съдържа бизнес планът и има ли точни изисквания за това, описани в
литературата?
Отговорът, основаващ се върху опита, е следният: могат да бъдат посочени
само кръг от въпроси, за които е прието, че отговорът им трябва да се търси
при разглеждането на един бизнес план. Техният примерен състав е
относителен и зависи от множество фактори, като: отраслова насоченост на
новата дейност, финансова осигуреност на проекта, състояние на
конкуренцията в дадения пазар, подготовката на новия собственик за малък
бизнес и много други. Един примерен кръг от въпроси, чийто отговори
трябва да намерят решение в бизнес плана, е следният:
• Защо и с кого ще осъществя новата дейност?
• Каква е моята цел?
• Колко са необходимите средства за осъществяването на дейността?
• Кой и защо ще купува моя продукт или услуга?
• Как ще достигна до клиентите?
• Кога ще се възвърнат вложените средства и каква печалба се очаква?
• С кого ще се работи? и други.
5.3 БИЗНЕС ПЛАН: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗА КАКВО СЛУЖИ?
Бизнес планът е важен документ в очите на потенциалните
инвеститори. Необходим е на фирмата, тъй като я прави по-атрактивна за
капитал от различни източници, но той е повече от документ за привличане
на средства. При разработването му задължителна се отчитат няколко гледни
точки, бизнес плана като вътрешно фирмен документ за управление.
Собствениците на предприятия поради трудният достъп до информация и
многото си ангажименти, нямат реална база за сравнение и оценка на
дейността, бизнес планът може да се използва като коректив на
управлението особено в началната фаза от развитието на дейността. Бизнес
планът служи за ориентир на собственика, като в същото време му дава
надеждна основа за промени в процеса на работа, когато това е необходимо.
Бизнес планът е средство за планиране. Чрез бизнес плана се подреждат
всички предстоящи цели и задачи както и средства необходими за тяхното
достигане. В процеса на разработване на планове има своите особености,
като най-важната от тях е планирането е субективен процес. Плановете
винаги са свързани с този, които ги е разработил. За да се избегнат някои
негативни последици от тази особеност при разработване на бизнес плана
задължително трябва да участват и собственика и външни консултанти. Това
гарантира по-голям реализъм при нализа и оценката на идеята, а това води
до понижаване на риска при практическа реализация .
Бизнес планът е средство за превличане на инвеститори. Инвеститорите
разчитат да получат информация за целите и намеренията на собственика и
на възможностите на предприятието от бизнес плана. Те нямат нито време
нито желание да ходят във фирмата, да търсят и разглеждат документи, за да
получат интересуващата ги информация. Те разчитат на бизнес плана.
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5.4. МЕТОДИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ
Използване на уменията. Редица бизнес идеи биха могли да възникнат
след анализ на знанията и уменията, придобити още в училище, на
работното място след това, както и тези, свързани с хобита и лични
качества. Например домакиня, която в продължение на години с помощта
на домашната си шевна машина изработва дрехи за собствения си
гардероб и по молба на приятели, в един момент решава да основе малко
шивашко предприятие, превръщайки любимото занимание в бизнес.
„Прочитане на всичко написано". Много материали, поместени във
вестниците, списанията и книгите могат да бъдат златна мина от идеи.
Във всеки вестник или списание е пълно с реклами - на тях може да се
гледа като на продукти или услуги, които по-скоро биха могли да се
предлагат, отколкото да се купят. Всекидневните и седмичните
информационни и специализирани издания, случайно попаднали
каталози за търговия от чужбина, дори чута история за някой успешен
бизнес - този списък от потенциални източници на идеи е неизчерпаем.
Разрешаване на проблеми. При този метод идеята се появява при
разрешаване на даден проблем. Записването на проблемите, вълнуващи
приятели и познати и изброяването срещу тях на възможните решения за
преодоляването би осигурило с цял списък от идеи.
Посрещане на нуждите. Към всяка по-базисна потребност от храна,
дрехи, подслон, развлечения могат да бъдат обособени хиляди поспецифични потребности и съответно още поне толкова начини за
задоволяването им.
Ако допълнително бъде стеснен горният подход чрез фокусирането върху
групи потребители също могат да се наберат безценни идеи за продукти
и услуги, които да бъдат предложени в отговор на техните нужди.
Мозъчна атака. Мозъчната атака е метод за генериране на идеи, който се
прилага не само при стартирането на бизнеса, но и при разработването
на конкретни планове и програми за постигането на определена цел
(например увеличаване на продажбите на даден продукт), при избора на
кратко и запомнящо се наименование на продукта, модификация или
фирма и т.н. Осъществява се в групи (между 4 и 8 души). От особена
важност е всички идеи,възникнали по време на обсъжданията (наречени
в литературата сесии) да се записват, например идеи за възможните
приложения на фенерчето или чадъра.
Странично мислене. Метод, който едва ли би могъл да се реализира
целенасочено, тъй като изисква склонност и умение за не традиционен
подход и „различен ъгъл". (Продукт на страничното мислене са
вертикалните щори за прозорци, които вече са наложени наред с
хоризонталните венециански щори.)
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5.5 .ОСНОВНА СХЕМА НА БИЗНЕС ПЛАН. СЪСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН –
СТЪПКА ПО СТЪПКА
ОСНОВЕН (БАЗИСЕН) БИЗНЕС ПЛАН
Предлаганата по-долу структура е често срещана в практиката на
разработване на бизнес плановете.
I. Уводна част, която съдържа:
1. Титулна страница
2. Резюме на бизнес плана
3. Съдържание на бизнес плана.
II. Представяне на бизнес идеята – мисия, цели, обхват.
III. Маркетингови проучвания и стратегии.
1. Анализ на външната среда
1.1. Макросреда, търсене и потребители.
1.2. Пазар
1.3. Конкуренти
1.4. Възможности и заплахи
2. Маркетингова стратегия
2.1. Продукт
2.2. Цена
2.3. Дистрибуция
2.4. Промоция и реклама.
IV. Производствено и организационно-управленско осигуряване на
дейността.
1. Избор на технология и оборудване
2. Производствен процес: форми на организация
3. Структура на собствеността и правна форма на бизнеса
4. Организационна структура на управлението
5. Персонал и управленски екип
V. Финансови разчети
1. Инвестиционни и експлоатационни разходи
2. Прогнозиране на паричните потоци
3. Методи за икономическа оценка на проекта
4. Оценка на риска
5. Източници на капитала
VI. Приложения
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ПРИМЕРЕН БИЗНЕС ПЛАН
Название на компанията:……………………
Цел: Защо сте в бизнеса? Каква е стойността, която искате да добавите
към света?
Ценности: Какви са главните ви цели? Какво бихте искали да означава
вашият бизнес? Кои са принципите, които искате да защитава вашият
бизнес?
Перспектива: Нарисувайте вербална картина на това къде ще бъде
вашият бизнес, когато се развие напълно. Вдъхновете се! Къде сте в
момента във връзка с вашата перспектива (физически и финансово)?
Не забравяйте да се придържате към фактите и ежедневно
актуализирайте този раздел от бизнес плана.
Основни резултати: Къде искате да бъде вашият бизнес след една
година? След три години? След пет години? Кои са най-важните
резултати, за които работите сега?
Главни стратегии: Как ще стигнете там? Тук не е нужно да отделяте
много време на конкретиката, общите насоки са съвсем достатъчни!
План на действията за следващите_______дни: Какво следва? А после?
А после?
В заключение.....
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ЧАСТ 6: МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВ ПЛАН
1.1 МАРКЕТИНГ - СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ
СЪЩНОСТ
Понятието „маркетинг" произтича от английската дума „market”, което
означава „пазар”. Понятието „маркетинг" се възприема като дейност на
„опазаряване", в смисъл на оценка на действията и решенията на
мениджмънта на една стопанска организация от гледна точка на
възможностите за тяхната пазарна реализация и ефект. Като бизнес
процес, понятието има много по-богато съдържание и измерения, които
при това непрекъснато се развиват и обогатяват под влияние на
обществения прогрес.
За същността на маркетинга са дадени много дефиниции. Някои от тях са
по-широко застъпени в научната литература и са по-популярни, като
например дефинициите, дадени от Американската асоциация по
маркетинг (ААМ) или Института по маркетинг на Обединеното кралство
(ИМОК):
• Маркетингът е изпълнение на бизнес дейности, които влияят на потока
от стоки и услуги от производителя към потребителя (1935 г., ААМ).
• Маркетингът е процес на планиране и изпълнение на формулирането,
ценообразуването, промоцията и дистрибуцията на идеи, стоки и услуги с
цел постигане на обмен и удовлетворяване на лични и организационни
цели (1985 г., ААМ).
• Маркетингът е организационна функция и мрежа от процеси за
изграждане, комуникиране и доставяне на стойност на потребителите и за
мениджмънт на взаимоотношенията с клиенти - по начин, който носи
ползи на организацията и нейните акционери (2004 г., ААМ).
• Маркетингът представлява управленски процес, който определя,
предвижда и задоволява изискванията на клиентите ефективно и изгодно
(ИМОК).
• Маркетингът е социален и управленски процес, при който индивидите и
групите получават това, от което се нуждаят, чрез производство и обмен
на стойности (проф. Филип Котлър).
Във всички определения за маркетинга се подчертава, че това е дейност,
посредством която би следвало индивидите и организациите да
получават това, от което се нуждаят. Това предполага ориентация към
клиентите или крайните потребители на продукта. Основна задача на
маркетинга е да разкрие и възможно най-правилно да определи нуждата
на потребителите, както и да ги стимулира да задоволяват своите нужди
по съвременен и интелигентен начин.
Маркетингът участва във всички етапи на бизнес процеса с оглед
изискванията на клиента да бъдат изпълнени ефективно и изгодно както
за самите тях, така и за организацията. В реалния свят една бизнес
организация може да съществува, ако печели. В този смисъл маркетингът
следва да съдейства на една бизнес организация да повиши своята
рентабилност. Някои бизнес организации биха възприели, при
определени условия, да отчитат загуби за конкретен продукт или пазарен
сегмент с цел постигане на по-глобални или стратегически цели. При
положение че тези загуби са планирани и са под контрол, и в дългосрочен
план осигуряват друга изгода на организацията, то те са преодолими и
поносими. Най-общо казано обаче, ако организацията системно не успява
да постигне печалба, тя не би могла да съществува. В този смисъл
маркетингът има задължението да поддържа и увеличава печалбата на
бизнес организацията. Това е един от акцентите в дефинициите, а именно,
че маркетингът е дейност, която съдейства за балансиране на нуждите на
индивида (задоволяване на потребности) и организацията (печалба).
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1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАРКЕТИНГОВИЯ ПЛАН
Плановият процес има цикличен характер, обхваща хода на цялата
реализация и трябва да бъде ежедневен работен инструмент:
• Маркетинговият план трябва да се използва целогодишно.
• Маркетинговият план трябва да бъде динамичен документ.
• Маркетинговият план трябва да отчита всички промени, настъпили във
всеки един етап от време в рамките на валидността на документа.
НЕПИСАНИЯТ ПЛАН НЕ Е ПЛАН
Писмената форма има следните предимства:
• Мисъл, изложена на хартия (какъв процент от нашата работа и нашите
решения сме свикнали да записваме?)
• Обяснение
• Документация
• Може да бъде предадена на други хора
• Дава възможност за постоянен контрол
• „Психологически” резултат от ангажираността
ПЛАНИРАНЕТО НЕ Е ПРИСЪЩО САМО НА ГОЛЕМИТЕ ФИРМИ
Липсата на планиране е една от причините за закриването на много и
различни по големина фирми. В дадения случай концентрацията на
решенията само в едно лице не е оправдание за липсата на писмен
документ.
Плановият хоризонт може да бъде разширен
• Краткосрочен - той се среща най-често при малките фирми, при които
времевият хоризонт е по-малък от три години
• Средносрочен - от три до пет години
• Дългосрочен - повече от пет години
Субекти на планирането
В известно отношение маркетинговият план е „публичен” документ, тъй
като много партньори и по-специално онези, които предоставят
финансовата подкрепа, изискват да го разгледат.
Кой участва в процеса на планиране:
• Предприемачът
• Хората, които може да помолите да свършат нещо
• Търговската мрежа
• Сътрудниците
• Инвеститорите
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6.3.ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ
Днес интернет не е само инструмент за комуникация, а също и нов пазар,
причина за промяна на бизнес модела, нещо което влияе върху начина, по
който се прави бизнес, нещо, което заличава граници или просто
разрушава пазара такъв, какъвто го познавахме.
Подобно на всички маркетингови инструменти, интернет поставя фирмата
в контакт с външния пазар: съществуващи клиенти, перспективни клиенти,
инвеститори и др. Той е стратегически инструмент. Уебсайтът, проектиран
като продължение на вътрешната организация и имижда на фирмата, има
основание да съществува, само ако позволява на фирмата да се придържа
към стратегиите си и да прилага маркетингови тактики.
Някои от причините, които биха могли да накарат една фирма да си
създаде уебсайт, са намаляването на
разходите за комуникация и дистрибуция, откриването на нови пазарни
сегменти, диалогът в реално време със заинтересованите лица, бърза и
точна обратна връзка, която позволява по-прецизно сегментиране.
Днес интернет е арена на конкуренция и основните решения за
присъствието на нашето микро предприятие в тази среда са изключително
важни. Струва си да споменем, че ако една фирма реши да не присъства в
Мрежата, тя рискува все пак да се окаже там. Продуктите й могат да бъдат
продавани от дистрибуторите в онлайн магазини или от клиенти в ebay или
марката може да бъде спомената в разговор онлайн. Едно новосъздадено
предприятие следва да реши дали да присъства чрез блог, портал, уебсайт
или само в социалните мрежи. На разположение на малките предприятия
са цял куп нови инструменти, свързани с интернет и новите технологии.
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СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Да създадеш бизнес, да идентифицираш
клиентите, да наемеш хора, да бъдеш
постоянно в течение на развитието на
своя отрасъл, да вършиш по-добре
работата си – всичко това са цели, които
днес могат да бъдат постигнати с
помощта на интернет и по-специално
чрез социалните мрежи. Имената им са
екзотични и са измислени с голямо
въображение. Някои от социалните
мрежи са насочени към деловата сфера
(LinkedIn,
Viadeo,
Xing,
Talent.me,
Branchout); други са по-общи, като
например Facebook и Google+. Допълват
се взаимно и позволяват използване на
микро блогове (Twitter). Забавление и
пристрастеност
за
дигиталното
поколение ли са социалните мрежи или
са наистина полезни инструменти, които
влияят на нашия живот?
И преди всичко, до какви промени в
микро предприятието води епохата на
интернет
и
социалните
мрежи?
Работещите в интернет сферата бяха
първите, които използваха социалните
мрежи и множеството им аспекти в опит
да подобрят своята работа. Те бяха
първите членове на LinkedIn при
стартирането му през есента на 2002 г.
След това се присъединиха специалистите в областта на маркетинга, а днес
там са също и счетоводители, адвокати, собственици на малки бизнеси, както
и всеки, който иска да управлява по-добре своето присъствие в интернет
простраството. За предприятията има инструменти, специално предназначени
за търсене на човешки ресурси и доставчици, както и разширено търсене,
което ви позволява да анализирате база данни с двеста милиона
автобиографии. На практика присъствието в социалната мрежа означава да
знаеш в реално време, че някой е сменил фирмата си, на кого му престои
прехвърляне, кой е получил повишение, кой работи по определен проект или
кой ще ходи на дадено събитие.В
крайна сметка няма нищо ново в ефекта, който ползването на интернет и поспециално на социалните мрежи има върху работата ни. Няма нищо ново в
смисъл, че социалните мрежи винаги са съществували и предприятията и
кариерите винаги са зависели и продължават да зависят твърде много от
управлението на връзките и взаимоотношенията. Нови са, обаче, начините по
които тези системи трябва да се управляват, количественото им въздействие,
както и ускоряването на процесите. Преди ни трябваха три месеца, за да си
създадем кръг от контакти, докато днес можем в реално време и
едновременно да се свържем с всички тях, като освен това можем да
разчитаме и на техните контакти, за да разпространим толкова бързо едно
съобщение или новина, както никога преди това.
Този начин на работа естествено изисква придобиване на нови умения,
внимание, вземане на необходимите мерки и означава нов начин на
управление на времето. Точно както вчера за много хора не беше уместно да
посвещаваш непропорционално голяма част от работното си време за
конференции или да четеш вестник в офиса, така и днес социалната мрежа не
следва да се превръща в основно занимание и да пречи на
производителността. Научихме се да правим толкова много нови неща и със
сигурност се научаваме също да използваме рентабилно социалните мрежи
на работното място.
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ЧАСТ 7: ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ
СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ФИРМА. ДОБРИ
ПРИМЕРИ ОТ СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА
7.1. ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ СЪЗДАВАНЕТО, ОРГАНИЗИРАНЕТО И
УПРАВЛЕНИЕТО НА МАЛКИЯ БИЗНЕС
Предприемачите се провалят поради много причини. Сред факторите,
оказващи негативно въздействие върху бизнеса и водещи до фалит на
предприятието могат да се идентифицират следните (Andriole, Forbes, 2016, April
1; Fenn, CBS, 2011, March 14):
1. Не са достатъчно интелигентни (предприемачите). Не говорим за IQ, а за
предприемаческа интелигентност (EIQ), насочена към цялостното разбиране за
бизнеса и възприемането на поредицата конкретни ситуации. Много
предприемачи разбират своята идея, но не и пазара, който ще приеме или
отхвърли идеята, нито пък разбират как всъщност работят случайните,
неконтролируеми, непланирани иновации или кои са истинските конкуренти.
Много предприемачи се провалят, защото всъщ-ност не са предприемачи. Още
по-лоши са предприемачите, които вярват, че са страхотни в даден бизнес, за
който всички останали вярват, че е ужасен. Ако предприемачът не е в
състояние да види какво вижда другите, той е сляп за успеха.
2. Не знаят „кой кой е“. Предприемачите често се провалят, защото не могат да
отделят приятелите от враговете, не могат да намерят добър счетоводител на
непълно работно време и нямат представа как да оценят уменията и опита на
правния консултант, не могат да разпознаят умните лоялни партньори и
служители, да отделят правилните от грешните инвеститори или как да
оптимизират приноса си. Голяма
част от предприемачите просто не знаят достатъчно за останалите играчи.
3. Не намират достатъчно (правилния вид) финансиране. Предприемачите често
се провалят, защото не могат да осигурят правилния вид финансиране в
подходящия момент при правилна финансова преценка. Те използват твърде
много от собствените си пари и прекалено много средства от приятели и
семейство. Предприемачите се провалят, защото не знаят как да ценят
фирмените си или етапни инвестиции по срокове. Те не успяват да оценят колко
пари са необходими, разпределени по етапи и направления, или как да
уважават своите инвеститори.
4. Имат огромни очаквания.Макар че понякога е добре да се вярва в чудеса,
това не е причина да се стартира нов бизнес. Предприемачите често не успяват,
защото сляпо вярват, че това, което правят, е уникално и ще промени света. Ако
светът не реагира според техните очаквания, считат, че това не е тяхна грешка,
а грешка на света.
5. Не притежават меки умения. Ако предприемачът не може да слуша и не
приема противоположните мнения, той ще се провали.
6. Имат лоши партньори. Предприемачите се провалят, защото работят с:
грешните колеги, които са съгласни с всичко, което предприемачът казва;
„добри“ партньори, които използват предприемача, за да насочват собствените
си продажби; юридически съветник, който „урежда“ ненужни такси; бизнес
консултанти, които възприемат предприемача единствено като източник на
доходи и др. Тези предприемачи нямат целеви филтър, чрез който да пресяват
хората.
7. Осъществяват неефективни продажби. Предприемачите се провалят, защото
не могат да продадат на правилните клиенти в точното време на правилната
цена. Продажбите при представяне на продукт/услуга на пазара се различават
съществено от продажбите, които предприятието прави на по-късен етап –
бързо, с инерцията на клиента, възприел продукта и услугата като ценни.
8. Невидими са за пазара. Предприемачите често се провалят, защото техните
предприятия са невидими за света, защото не отделят средства за маркетинг и
PR, особено, когато парите не стигат. Интелигентните предприемачи извеждат
„на светло“ достатъчно рано и често своите продукти и услуги – чрез всички
възможни медии (особено цифровите).
9. Статични са („парализирана ос на въртете“). Предприемачите често се
провалят, защото не могат да се адаптират към непредвидими събития и
условия. За всяко стартиращо предприятие се изисква гъвкавост и адаптивност
спрямо средата, промяна на опорните точки и „завъртане“ според
обстоятелствата. Неуспешните предприемачи не могат да се ориентират. Те
следват упорито възприетия курс, дори когато всички останали виждат, че
грешат.
10. Не притежават усет за точна реакция. Предприемачите често се провалят,
защото не могат да преценят навреме крайния изход. Добрият предприемач
притежава инстинкт и усет, позволяващ му да направи правилната преценка за
резултатите малко след навлизането на пазара и да определи поведението на
конкурентите (в рамките най-много на 1 г. от стартирането на бизнеса). При
неблагоприятни индикации, той прави достатъчно рано правилния избор за изход от бизнеса –
придобиване, сдружаване, рекапитализация или друг вариант.
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7.2. ПРИМЕРИ ОТ СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА
В сферата на предприемачеството добрите примери на успешни компании
винаги са полезни и действат като стимул и извор на идеи за младите
предприемачи, които тепърва стартират бизнес.
1. Spotify – шведската платформа за стрийминг на музика с пазарна оценка 8.5
млрд. долара, позволява на потребителите да слушат плейлисти с любимите си
песни директно през интернет, вместо да ги купуват.
2. Global Fashion Group – предприемачите от Люксембург за едва две години
издигат компанията до пазарна оценка от 3.4 млрд. долара. Те разработват
онлайн платформа, която обединява големи модни ритейлъри, насочили
бизнесите си към различни развиващи се пазари. Международните марки
включват Armani Jeans, United Colors of Benetton, DKNY и много други, а част от
пазарите, на които оперират, са Бразилия, Чили, Колумбия, Индия и др. Global
Fashion Group има 1.5 млрд. долара привлечени инвестиции.
3. Delivery Hero – всичко започва като платформа за поръчка и доставка на пица
и се развива до компания с 3.1 млрд. долара пазарна оценка. Германската
фирма разработва онлайн платформа за местни ресторанти, като позволява
широк достъп до клиенти, улеснено плащане и постоянни намаления от
поръчките. До момента немската компания е привлякла инвестиции за 1.3 млрд.
долара.
4. HelloFresh – отново с германски основатели, компанията се разраства
дотолкова, че доставя храна на клиенти от 7 различни държави, а пазарната й
оценка се качва на 2.9 млрд. долара. Стартиращата фирма предлага хранителни
пакети, които включват месо, риба, зеленчуци, плодове и др. Въпреки голямата
конкуренция на пазара HelloFresh се радва на 279 млн. долара привлечени
инвестиции.
5. Powa – компанията за мобилни разплащания се оценява на 2.7 млрд. долара
към 2014 г. и е пример за трудното проникване на пазар с вече установили се
големи играчи. Със седалище във Великобритания, нейните услуги са
разнообразни – от ПОС терминали за ритейлърите, през софтуер за онлайн
продажби до мобилно приложение за разплащане. Powa, обаче не се справя с
конкурентите Apple и Google и през същата година обявява фалит. Със 156 млн.
долара привлечени инвестиции компанията продължава да се разпродава.
6. Adyen – холандската компания подхожда по съвсем различен начин към
разплащанията. Тя също разработва система за онлайн и мобилни плащания и
ПОС терминали, но успява да привлече за клиенти едни от най-големите
компании в света, в това число Facebook, Dropbox, Airbnb, Netflix, Spotify и много
други. Adyen работи съвместно с Visa and MasterCard. Пазарната й оценка е 2.3
млрд. долара с 266 млн. долара привлечени инвестиции.
7. Oxford Nanopore – компанията от Великобритания разработва медицински
продукти и е с пазарна оценка от 1.5 млрд. долара. Екипът предлага устройства
за електронен биологичен анализ на ДНК, РНК и протеини. Привлечените
инвестиции на Oxford Nanopore са в размер на 344 млн. долара.
8. Klarna – шведската компания разработва система за онлайн пазаруване.
Например клиентите разглеждат каталог от артикули, поръчват си избраните от
тях и плащат през платформата на Klarna. Разликата е, че компанията плаща на
продавача, преди да е събрала парите от поръчките на потребителите. Фирмата
е оценена на 1.4 млрд. долара, с 299 млн. долара привлечени инвестиции.
9. Auto1 Group – поредното германско присъствие в класацията развива бизнес
за продажба и покупка на автомобили втора употреба. Компанията разработва
платформа, в която свързва продавачи и купувачи или изкупува коли, които
след това продава на дилъри на автомобили. Фирмата работи в повече от 20
държави и е оценена на 1.2 млрд. долара, с 190 млн. долара привлечени
инвестиции.
НАРЪЧНИК НА ПРЕДПРИЕМАЧА

24

“EMPOWERING RURAL YOUTH ENTREPRENEURSHIP – RAISING
TOMORROWS LEADERS, TODAY!” (ERYE) е проект по програма "Еразъм+",
който бе разработен с основна цел осъществяване на мобилност за
младежки работници, работещи с хора от селските и изолирани райони,
които се борят с предизвикателства като социалното изключване,
бедността и безработицата. Обучителният курс се състоя в периода 31
октомври-7 ноември 2021 г. на територията на село Върбово, община
Чупрене. В него взеха участие младежки работници от 10 държави (7
програмни страни и 3 страни – партньори по програмата „Еразъм +“), чрез
партнюрството на БМФ по проекта със следните организации:
SSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YOUNG EFFECT - Italy
Youth for Society - Georgia
VINNYTSKII REGIONALNY TSENTER INFORMATSII KREATIV - Ukraine
STOWARZYSZENIE PROJEKTOW MIEDZYNARODOWYCH INPRO - Poland
Baltic Ontopsychology Association - Latvia
LEITMOTIV-MOVEMENT - Spain
Youth Vision - Romania
HELLAS FOR US - Greece
DNA - Аrmenia
Основен принос на обучителният курс е, че той допринесе за
надграждането на умения и знания на младежките работници в сферата
на предприемачеството, като по този начин, завръщайки се в своите
държави, те ще могат да подобрят предприемаческата среда и да
стимулират иновативното бизнес ориентирано мислене, и мобилизация
на интелектуалния потенциал на младите хора в селските райони.
Настоящият наръчник е част от предвидените в проекта резултати от
мобилността и се споделя свободно с всички заинтересовани старни.
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