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Бизнес планът на предприятието се явява основна част от мениджмънта - финансов и 

оперативен, както и от средство  при придобиването на външен финансов ресурс. Бизнес планът 

е и част от оценката на предприятието. От всичко това следва, че Бизнес планът не е статичен 

документ, а се разработва в зависимост от целите, за които ще се използва. 

Необходимостта от разработване на действия, свързани с проблемите на предприятията,  

изграждането на стратегии за развитие на бизнеса, всичко това се включва в термина “бизнес 

планиране”.   

Методите на бизнес планирането се използват за решаване на голям кръг от проблеми и 

като правило са свързани с дългосрочното планиране на дейността, а именно за усвояване на 

нови сфери в производствената и търговската дейност, сливането или придобиването на други 

фирми, разработка на дългосрочни програми за развитие. Бизнес планирането по своята 

същност представлява анализ на управленските решения.  

С приемането на Закона за публичните предприятия изготвянето на бизнес план стана  

задължителна част от управленската стратегия на дружества с държавно или общинско участие. 

Изпълнението на поставените в него задачи подлежи на ежегоден преглед от упражняващите 

правата на държавата в Общото събрание на акционерите/съдружниците.  Изискванията на 

Закона за публичните предприятия налага осъвременяване на подготовката на управленските 

екипи и на оценяващите бизнес програмата представители на собственика - държавата и 

общинските структури. 

 

Предлаганият Уебинар обхваща всички основни етапи при изграждане на бизнес плана, 

връзките му с финансово-икономическия анализ, със Закона за публичните предприятия и 

отразява препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие(ОИСР). 

Уебинарът е предназначен за  оценители, консултанти, ръководители на частни и публични 

предприятия, представители на държавата/общината в управлението на публичните 

предприятия, специалисти по оценка на разработката и изпълнението на бизнес програмите от 

страна на собственика, мениджъри от всички организационни нива, ръководители на екипи, 

ръководители на отдели, счетоводители, финансови експерти, съдебни експерти. 

В хода на лекционното изложение аудиторията ще се запознае с елементите на бизнес 

плана, взаимовръзките между тях и правилата, на които се подчиняват прогнозите, както и 

анализа на получените резултати. В темата ще бъдат дискутирани различията, които трябва да 

се отразят при изготвянето на бизнес плана в зависимост от целите, за които е предназначен. 

Представени са сравнителни данни за финансовите показатели по сектори на икономика в 

различни страни, намиращи приложение при изготвянето на Бизнес плана. 

 

 

 

 Програма 
 

9.30 – 11.00  Бизнес план и ефективно управление на фирмата. Необходимост от бизнес 

планиране. Структура и елементи на бизнес плана. Основни етапи при бизнес планирането 

Анализ на съществуващото положение. Избор на решения. Елементи на бизнес плана - 

маркетингова стратегия, производствена стратегия, инвестиционен план, финансова стратегия, 

бюджетиране. 

 

11.00 – 12.30  Финансов анализ и връзките му с бизнес плана. Финансовият анализ като 

необходим елемент на бизнес плана. Нормализиране и трансформиране на финансовата 

отчетност за определяне на приходите и разходите, характерни за анализирания обект. Основни 

финансови съотношения – ликвидност, ефективност, финансова автономност, рентабилност и 

техния анализ. Критична точка на продажбите.  



 

12.30 – 13.00 – обедна почивка 

 

13.00 - 14.30 Нетни парични потоци – видове и прогнозиране. Модели за определяне на 

коефициентите на капитализация и на дисконтиране. Анализ на риска. Дискусия. 


