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ТЕМИ В МОДУЛА 

 

 
Изображение 1: Модул: Теми за финансова грамотност  
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КЛЮЧОВИ СИМВОЛИ 
 

 

 

Символи 

 

Обяснение 

 

 Дефиниция на термини 

 

 

Съвети  

 
Учебни планове/Допълнителни материали  
Напр. Тема 1 – Дейност 1  

 
Свързано с „Предприемачески компетенции“   
Напр. Комуникационни умения, 
Презентационни умения и т.н.  
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ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА  
 

 

 

Модулът „Финансова грамотност“ предоставя информация за краудфъндинга с 

основните елементи на принципите на краудфъндинг, регистрация на бизнес - 

как да се регистрира законно бизнес и какви форми да се избере, 

ценообразуване и структура на разходите - как да се определи стойността на 

продуктите и услугите и да се разбере дали потенциалните изчислението на 

бизнеса е жизнеспособно, възможности за външно финансиране за стартиране 

на собствен малък бизнес или самостоятелна заетост. Възрастните ще се научат 

как да: 

1. Регистрират собствен малък бизнес / самостоятелна заетост 

2. Определят стойността на продуктите и услугите 

3. Изчислят структурата на разходите на собствения малък бизнес / старт 

на самостоятелна заетост 

4. Търсят възможности за външно финансиране 

5. Разберат концепцията и принципите на краудфъндинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С т р а н и ц а  | 7 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

 

ТЕМА 1 РЕГИСТРАЦИЯ НА БИЗНЕС: ОБЩ ПРЕГЛЕД  
 

 

Основната цел на тази тема е да предостави цялата необходима информация 

за регистрацията на бизнеса и какви форми да се изберат в страните на 

партньорите по проекта, както и някои практически изчисления и примери, 

които да вдъхновят възрастните обучаеми да започнат собствено 

предприемачество. Основните резултати от обучението са знания за основните 

форми на регистрация на бизнес в страните на партньори, правна отговорност 

и практическо изчисляване на старта на бизнеса преди регистрацията му. 

 

 

 

 

 

 



С т р а н и ц а  | 8 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Свързано с „Предприемачески компетенции“   

- Умения за творческо мислене: Креативното мислене е способността да се разглежда 

нещо по нов начин. 

- Умения за решаване на проблеми: Уменията за решаване на проблеми ви помагат да 

определите източника на проблема и да намерите ефективно решение. 
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1.1. Значението на предприемачеството и регистрацията на частно дружество 

с ограничена отговорност (ООД) 
 

Основното значение на предприемачеството е създаването на възможности за работа, иновации 
и подобряване на икономиката.i  

Човекът зад предприемачеството е ориентиран към действие и силно мотивиран индивид, който е 
готов да постигне целите си. 

Предприемачите възприемат това, което другите не виждат, и действат според това възприятие ”. 
Така предприемачите отвеждат икономиката и обществото, което е цялата цивилизация, до 
състоянието на прогрес и просперитет. 

Важността на предприемачеството се състои от: 

1. Растежа на предприемачеството. 
2. Създаването на работни възможности. 
3. Иновация. 
4. Въздействието върху развитието на общността. 
5. Подобрява стандарта на живот. 
6. Насърчава изследвания и развитие. 

Проектът има за цел да насърчи микро предприемачеството и самостоятелната заетост; по този 

начин тази глава ще обясни основните форми на регистрация на бизнес и самостоятелна заетост в 

страните по проекта.   

Често използваната форма за регистрация на бизнес е ФИРМА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, 

известна също като LTD на английски език (ООД на български). Самата форма обяснява, че 

отговорността на тази компания обикновено е ограничена от собствен капитал. Собственият 

капитал е юридически дефиниран като минимална сума пари и/или стойност на стоки (в натура), 

които човек инвестира преди регистрацията на компанията. Собственият капитал се превръща в 

гаранция за бизнес дейности и обикновено компанията рискува с този собствен капитал.  

Пълен минимален собствен капитал в страните по проекта: 

Държава  Размер на пълния минимален собствен 
капитал в EUR 

Връзка към публична институция, отговорна за 
регистрацията на компанията 

Латвия  2800 EUR https://www.ur.gov.lv/en/  

Кипър Няма задължителни изисквания за 
минимален акционерен капитал за частно 
дружество с ограничена отговорност. 
Препоръчан депозит 1000 EUR 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/Land
ingPage_el/LandingPage_el?OpenPage  

България  2500 EUR https://portal.registryagency.bg/ 

Португалия  Започва от 1 EUR  https://eportugal.gov.pt/en/espaco-
empresa/empresa-online  

 

https://www.ur.gov.lv/en/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage
https://portal.registryagency.bg/
https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online
https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online
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За да регистрира дружество с ограничена отговорност, човек трябва да обмисли и разходите за 

регистрационна такса.  

Тази цена зависи от всяка държава в ЕС, но обикновено таксата за регистрация е около 

няколкостотин евро.  

Понякога разходите за официална регистрация, правната компетентност и липсата на предишен 

опит възпират собствениците на бизнес идеи от регистрацията на бизнес. Бихме искали да 

насърчим хората да започнат собствен бизнес и търсим подкрепа на местно ниво и на национално 

ниво. Има много организации за подкрепа на бизнеса във всички държави-членки на ЕС, които 

могат да се консултират безплатно относно стартирането на бизнес. Мрежата Enterprise Europe е 

една от тях. Можете да намерите онлайн националната EEN организация и да се свържете с тях, за 

да научите повече за регистрацията на бизнеса и правенето на бизнес в рамките на ЕС и в световен 

мащаб. 

Следните линкове ще ви помогнат: 

Португалия https://een.ec.europa.eu/about/branches/portugal  

Латвия  https://een.ec.europa.eu/about/branches/latvia  

Кипър  http://eencyprus.org.cy/en/  

България https://een.ec.europa.eu/about/branches/bulgaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни планове/Дейности:  

- Свързано с Тема 1 – Учебен план 1 – Дейност 1  

 

 

https://een.ec.europa.eu/about/branches/portugal
https://een.ec.europa.eu/about/branches/latvia
http://eencyprus.org.cy/en/
https://een.ec.europa.eu/about/branches/bulgaria
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1.2.  Създаване на компания: Основател, Съосновател, Член на Управителния 

съвет - отговорност и стойност на акциите 
 

Основателят на компанията е човек, който прави регистрация на фирма с търговска цел - да 

изкарва пари и да има печалби. Този човек е известен като Основател. В случай, че решите да 

създадете компания без други партньори - ставате 100% собственик или само основател. В случай, 

че поканите партньори - тогава ще бъдете съосновател и собствеността ще зависи от това колко 

пари са вложени и колко акции ще получите в замяна.  

Стойността на акцията е номинална стойност на една акция. Компанията може да има от 1 до 

дори 1 милион акции, но тази сума винаги съставлява 100% общо.  

Пример 1:  

Кейт (35) и Патриша (38) са шивачки и най-добри приятелки. Решават да създадат шевна 

фирма, справят се отлично с шиенето и дизайна на дрехи. Всяка е готова да инвестира 1500 

евро за стартиране на компания. Инвестицията е равна и двамата партньори стават 

съоснователи с 50% акции в компанията. 

Общият собствен капитал е 3000 EUR, тъй като Кейт инвестира 1500 EUR и Патриша 

инвестира 1500 EUR, което е равно на 100% от акциите. Общата собственост винаги е равна 

на 100%. Най-лесният начин е да разделите инвестицията на 100. Стойността на една акция е 

30 EUR или 3000 EUR, разделена на 100.  

Пример 2: 

Лора е 25-годишна майсторка на торти. Справя се добре, тортите са вкусни. Все повече 

клиенти са склонни да й купуват тортите и Лора трябва да наеме персонал, който да й 

помогне. Тя решава да създаде компания и да инвестира 2800 EUR като пълен минимален 

собствен капитал, за да изложи на риск само фирмените пари. Лора е само основател и по този 

начин тя става 100% акционер и собственик в компанията. Стойността на една акция е 28 EUR 

или 2800 EUR, разделена на 100.  

Пример 3: 

Майк (27), Елизабет (32) и Джо (23) са млади графични дизайнери. Те работят за друга компания 

и виждат потенциала на бизнеса, тъй като много компании се нуждаят от уеб страници, 

дизайн за продукти и типове лого. Решават да създадат компания. Сега е важно да се реши 

делът на собствеността. Обикновено лицето, което инвестира по-голямата сума, ще бъде и 

притежател на мажоритарната собственост.  

Майк е готов да инвестира 1000 евро, Джо само 500 евро, Елизабет 1500 евро. Сега общата сума 

е 3000 EUR със стойност на една акция 30 EUR. Майк е съосновател с 33,3% собственост (1000 

EUR, разделено на 30 EUR / стойността на акцията е 33,3%), Джо е съосновател с 16, 7% 
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собственост (500 EUR, разделено на 30 EUR / стойността на акцията е 16,7), Елизабет е 

съосновател с 50% собственост (1500 EUR, разделена на 30 EUR / стойността на акцията е 50%). 

Сега нека преизчислим - Майк 33,3% плюс Джо 16,7% плюс Елизабет 50% съставя напълно 100%. 

Очевидно основният съсобственик на компанията е Елизабет и тя има законни права да приема 

или протестира срещу решенията на компанията.  

Случаите 2 и 3 показват, че трябва да преразгледаме броя на съоснователите, ставащи 

съсобственици. Трябва да разберем колко отворени и гъвкави сме да споделяме властта. 

Помислете повторно преди да решите да създадете компания с партньори. Решете какви 

компетенции и ресурси можете да обедините и дали сте доволни от крайния резултат. Някой 

може да стане основен играч и някой винаги трябва да може да се адаптира към решенията на 

основните играчи. Не забравяйте, че ние създаваме компания за печалба и понякога 

приятелството е изложено на риск. В много култури се казва „не прави / стартирай бизнес с близки 

приятели“. Преформулирайки тази поговорка, бихме искали да ви поканим да бъдете честни към 

партньорите си и към себе си.  

Член на Управителния съвет  

Членът на борда е юридически отговорно лице за работата на компанията, което се назначава от 

учредител или съучредители при акта за регистрация на компанията. Член на борда представлява 

компанията и подписва документи от името на компанията. Само членът на борда има законни 

права да подписва документи и да действа от името на компанията. Основателите и 

собствениците винаги ще останат като бенефициенти. Те разделят нетните приходи в края на 

годината според пропорционалния дял, който имат. 

Обикновено в малка компания Основателят става член на управителния съвет или юридически 

отговорно лице на фирмената работа. Основателят може да назначи друго лице за член на 

Управителния съвет, като по този начин остава само като Основател и Бенефициент на компанията 

и делегира правомощията и правомощията на члена на Управителния съвет. 

Нека разгледаме предишни случаи! 

Пример 1:  

Кейт и Патриша са съоснователи и съсобственици с по 50%. Те решават да се назначават сами. 

По този начин те вече са „два в едно” - съоснователи и членове на борда. Те могат да подписват 

законно всички документи от името на компанията и също да представляват компанията. В 

случай, че Кейт реши да вземе заем в банка, за да разшири бизнеса си легално, тя може да 

направи това сама, ако в решението за регистрация е посочено, че действа отделно. В случай 

че в решенията за регистрация има ясна препратка, че всички членове на борда трябва да 

действат съвместно, тогава Кейт трябва да поиска одобрението на Патриша и преди всичко 

банковите документи ще бъдат подписани от двамата членове на борда.  

Пример 2:  

Лора се назначава с постановлението за регистрация за член на борда. Тя разбира, че е готова 

да поеме лидерството, а също и отговорност. Лора би могла да покани друго лице да изпълнява 

задълженията на член на борда, но тогава най-вероятно ще трябва да плати на този човек 
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заплата за тази работа. Не забравяйте, че предимно винаги основателите на малки компании 

стават и членове на борда, тъй като може да нямат излишни пари, за да плащат заплата на 

член на борда.  

Пример 3: 

Майк, Джо и Елизабет решават, че Елизабет ще бъде член на борда и ще ръководи компания. 

Майк и Джо ще споделят резултатите от работата. Но един ден Елизабет може също да реши 

да се откаже от това задължение и след това трябва да назначи член на борда. Надяваме се, 

че тази компания ще расте и ще печели и ще може да плаща заплата на членовете на борда.  

 

 

Важно! 

В държавите-членки на ЕС има различни разпоредби, например Търговско право, определящо 

задълженията на членовете на борда. В случай, че решите да създадете компания извън 

страната, в която пребивавате - винаги проучвайте законовите изисквания! 

Моля, бъдете много предпазливи, ако някой ви предлага позиция на член на борда със или без 

заплащане, тъй като членът на борда в много случаи е единственото юридически отговорно лице 

за работата на компанията и може да бъде съден от трети страни и основател. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвети:  

- Преразгледайте всяка оферта да станете член на борда на компания, на която не сте 

съосновател 

- Консултирайте се с държавни органи и организации за подкрепа на бизнеса за помощ 
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1.3.  Регистрацията за самостоятелна заетост 

 

Вторият вариант за извършване на предприемачески дейности е регистрацията на самостоятелна 

заетост. Обикновено това е безплатно и изисква по-малко документация. Но законно в повечето 

държави от ЕС лицата от Югоизточна Европа носят юридическа отговорност за вредите, които могат 

да причинят на трети страни чрез извършване на бизнес дейности. Това е рядко известно на хората 

или има малък риск от такъв вид щети.  

Самоосигуряващото се лице действа като физическо лице с цел печалба. Предимно самонаетите 

предлагат умения и работи, които могат да извършват ръчно, като градинарство, козметични услуги 

(фризьор, специалист по масаж), ремонт на автомобили, печене, гледане на бебета и др. 

Професиите, които могат да регистрират самостоятелна заетост, се определят във всяка държава от 

съответната институция и наредба, напр., държавна служба за приходите или местна община или 

Регистър на държавното предприятие.  

Таблицата по-долу посочва отговорните институции за регистрация на самостоятелна заетост в 

страните партньори по проекта: 

Държава  Институция  Връзка  

Латвия  State Revenue Service  https://www.vid.gov.lv/  

Португалия  AT- Autoridade Tributária e 
Aduaneira 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action 
 

Кипър Business registration in 
Cyprus 
 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/ 
business_en?OpenForm&access= 
0&SectionId=business&CategoryId=none 
&SelectionId=home&print=0&lang=en  

България НАП https://nra.bg/  

Ползите от самостоятелната заетост: 

1. лесна и бърза регистрация 

2. безплатна регистрация 

3. лесно финансово отчитане и плащане на данъци 

4. счетоводството може да се извършва от самостоятелно заето лице 

5. добър старт за валидиране на бизнес потенциала и по-късно създаване на компания 

Рисковете на самостоятелната заетост: 

1. в някои държави от ЕС правната отговорност е сериозна - лицето, изложено на риск, 

притежава собственост 

2. човек е едновременно служител и работодател и това може да доведе до претоварване 

3. лицето може да не е напълно социално осигурено - това може да доведе до сериозни 

финансови последици в случай на заболяване, инвалидност, отпуск по майчинство / 

бащинство, пенсиониране, тъй като тази финансова подкрепа обикновено се изчислява въз 

основа на данъците за социално осигуряване, платени през предходни години  

https://www.vid.gov.lv/
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
https://nra.bg/
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Казус от Латвия 

Сара (29) е фризьорка. Тя има семейство и син (2). Тя е готова да работи на непълно работно 

време в дома си. Латвийското законодателство определя, че самостоятелно заетите лица 

трябва да правят регистрация и да плащат данък върху доходите веднъж годишно. Сара има 

доход от почти 700 EUR на месец, а има месечни разходи от 300 EUR (мобилен телефон, 

козметика за коса, реклама). Излишъкът на месеци е 400 EUR. Сара отчита на електронната 

платформа този излишък, но не плаща данък върху доходите месечно. Тя ще плати данък върху 

дохода в края на календарната година и това ще бъде съответно 20%. Сара може да избере да 

плаща доброволен данък за социално осигуряване месечно в размер на почти 150 EUR, но в 

нечести случаи. Да се надяваме, че Сара ще бъде здрава и няма да се сблъсква със 

социалноосигурителни проблеми през следващите години, докато е млада. Но какво ще стане 

по-късно?  
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1.4. Планът за действие и финансовото изчисление преди регистрацията 
 

Когато човек е психически и финансово готов да регистрира собствен бизнес, той / тя трябва да 

подготви плана за действие въз основа на финансови изчисления. Да започваме. 

1. ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС НА РЕГИСТРАЦИЯТА 

Въз основа на предишна информация и изпълнени задачи, моля, решете формата на регистрация - 

дружество с ограничена отговорност или самостоятелна заетост. Критериите по-долу може да ви 

помогнат, но тези критерии са огромни и може да не са задължителни за определяне на вашето 

решение.  

Критерий ООД  Самоосигуряване 

Интересувате ли се от инвестиции?    

Да  X  

Не   X 

Интересувате ли се от износ?    

Да  X  

Не    

Интересувате ли се да управлявате повече и да 
произвеждате по-малко? 

  

Да  X  

Не  X 

Интересувате ли се от спокоен живот с по-малко риск?   

Да  X  

Не   X 

Интересувате ли се от дейности на дребно?   

Да  X 

Не  X  

Имате ли собствени пари, за да инвестирате в 
регистрация и растеж на бизнеса?  

  

Да X   

Не   X  

Лесно ли е да стартирате бизнес във вашата страна?   

Да  X  

Не   X 

Има ли някакви организации за подкрепа?   

Да  X X 

Не   X  

Имате ли екип, с който да стартирате?   

Да  X  

Не   X  

Искате ли просто да опитате без сериозна юридическа 
отговорност?  

  

Да   X 

Не, в състояние съм да поема риск  X  X  
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2. ОПРЕДЕЛЕТЕ ВСИЧКИ РЕСУРСИ, КОИТО ВЕЧЕ ИМАТЕ  

Има основни видове ресурси:  

• интелектуални, като знания и опит 

• човешки ресурси, хора с които да работите и да си сътрудничите, 

• материали – финансиране и активи като суровини, помещения, софтуер 

Моля, избройте всички ресурси, които имате, въз основа на предоставеният допълнителен 

материал. Направете изводи и преразгледайте силата да регистрирате фирма или самостоятелна 

заетост.  

3. ПОТЪРСЕТЕ ПОДКРЕПА 

В днешно време има много възможности да се присъедините към мрежи и общности, 

подкрепящи предприемаческите дейности.  

Моля, обърнете внимание на аспектите по-долу: 

• хора, които биха могли да ми помогнат финансово за стартирането на бизнес 

• организации, които биха могли да ми помогнат безплатно с бизнес консултации 

• основната организация за регистрация на бизнес в моята страна 

• основната организация за самоосигуряване в моята страна 

• данъците (видове и размер) за дружество с ограничена отговорност 

• данъците (видове и размер) за самостоятелно заето лице 
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ТЕМА 2 ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ: 

ОБЩ ПРЕГЛЕД  
 

 

Основната цел на тази тема е да предостави необходимата информация 

относно ценообразуването на услугите и стоките. Възрастните ще разберат 

основните компоненти, необходими за изчисляване на стойността на 

доставените продукти и услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързано с „Предприемачески компетенции“  
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2.1. Значението на ценообразуването и изчисляването на разходите 
 

За да максимизират печалбите, фирмите трябва да намерят всички възможни начини да 

минимизират разходите и да изчислят крайната цена за клиентите, която също е изгодна за 

бизнеса.  

Трябва да изчислим всички разходи, преди да започнем самостоятелна заетост и да изчислим 

цената, която е привлекателна за клиента на пазара, в който действаме. Това е най-типичната 

грешка - грешно изчисляване на разходите и неправилно ценообразуване.  

Въпреки че някои разходи са жизненоважни за поддържане на бизнеса, предприемачите и 

самостоятелно заетите лица винаги трябва да преглеждат финансовите отчети, за да установят 

евентуални прекомерни разходи, които не представляват никаква допълнителна стойност за 

основните бизнес дейности. 

Разпределение на разходите 

Разпределението на разходите е процес на идентифициране на направените разходи и след това 

натрупване и разпределяне на правилните обекти на разходите (например производство, 

маркетинг, продажби, разработване на нов продукт) на някаква измерима основа. 

Разпределението на разходите се използва за разпределяне на разходите между различни 

разходни обекти, за да се изчисли рентабилността на, например, различни продуктови линии. 

Пример: 

Самоосигуряващото се лице е фризьор. Услугите, които предоставя този човек, са 1) подстригване, 

2) боядисване на коса, 3) фризиране на коса. Това са обекти на разходите. Този човек може да 

изчисли колко материали и време са инвестирани в подстригване, боядисване и фризура. Може да 

се окаже, че подстригването изисква само качествени ножици, клиентски стол, шампоан и кърпа. 

Напротив, за да предложите фризиране са необходими сешоар, различни козметични продукти за 

коса и електричество. За да предложи боядисване на коса, фризьорът трябва да инвестира пари в 

бои и освен това да отдели много повече време, отколкото за подстригване или фризиране.  

Разпределението на разходите е важен процес за бизнеса, тъй като ако разходите са неправилно 

разпределени, тогава бизнесът може да вземе грешни решения, като надценяване / подценяване 

на даден продукт или да инвестира ненужни ресурси в нерентабилни продукти. Целта на анализите 

е да се увери, че разходите са правилно приписани на определените обекти за разход и че са 

избрани подходящи основи за разпределение на разходите.  

Ценообразуване 

Ценообразуването е основно сумата от ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПЛЮС МАРЖ ЗА ПЕЧАЛБА в индустрията, 

в която действаме. 

Ако разгледаме случая на фризьорски салон, тогава подстригването ще бъде сума от 1) необходими 

материали + 2) наем на офис + 3) тарифа за час на фризьор + 4) печалба за собственика на салона 
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(това може да бъде и фризьорът). Също така анализираме средната цена на подстрижка на пазара 

и се опитваме да разберем минималната и максималната пазарна цена. Например, подстригване 

за мъже в град Рига, Латвия, варира от 5 EUR в малко симпатично място на самоосигуряващо се 

лице, до 35 EUR в луксозни салони. Затова трябва да разберете профила на клиента си и да 

разберете цената за подстригване между този диапазон (5-35 EUR).  

Съвети:  

- Не слагайте голяма надценка или по-ниски цени 

- Анализирайте подобна цена на продукт / услуга на пазара, в който работите 

 

 

Учебни планове/Дейности:  

- Свързано с Тема 1 – Учебен план 1 – Дейност 1 (дефинирайте услугата или продуктите, 

които възрастните учащи планират да предоставят и направете анализ на цените на 

подобни услуги / продукти на пазара) 
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2.2.  Структура на ценообразуването 

Преди да изчислим цената, моля, помислете за бизнес философията, която ще имате - ще 

предлагате ли услуги и продукти, основани на разходите или на стойност.  

 

Структура на разходите, повлияна от разходите 

Този тип бизнес е свръхфокусиран върху минимизиране на разходите навсякъде, където може. Те 

искат да създадат структура с най-ниска цена, като се възползват от системите, автоматизацията и 

аутсорсинг. Ние предлагаме най-ниската цена и клиентите ни избират поради тази основна оферта 

- най-ниска цена или спестяване на пари. 

 

Структура на разходите, повлияна от стойността 

Структурите на разходите, повлияни от стойността, са основни за компаниите, които са по-

загрижени за създаването на стойност, отколкото колко им струва да го направят. 

Въпреки че е важно да се има предвид цената, ако не предоставяме достатъчно стойност, няма да 

имаме клиенти.  

 
Разберете как да създавате стойност за различни клиентски сегменти 

Направете това, като прецените каква стойност могат да представляват различните комбинации от 

ползи за клиентите. След това тествайте вашите предположения и оценки с вашите клиенти с 

интервюта с потенциални клиенти или маркетингово проучване. 

 

Какво представлява ценовата структура? 

Структурата на ценообразуването фундаментално отговаря на въпроса „Колко таксувам за 

продукта си?“ като ви помага да разберете връзката между стойността на вашия продукт или 

услуга (и особено как вашите клиенти възприемат тази стойност) и разходите, направени за 

създаването / предоставянето им. 

Вашата ценова структура определя вашата ценова настройка за продукти или услуги, включително 

основните ви ценови точки плюс отстъпки, оферти и стратегия. Всяка ценова структура започва с 

ценова цел. Променете целта и ще трябва да промените и структурата.  

След като продуктът ви е готов за пускане на пазара, първият ви приоритет е да се уверите, че 

правилните клиенти са информирани за неговата стойност и че след като тези клиенти направят 

покупка, те могат да се възползват от стойността, за която са платили. Добрата ценова структура 

може да направи и двете.ii 
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7 примера за ценови структури 

Отново, ценовите структури са свързани с някаква цел. Вашият продукт и размерът и етапът на 
растеж на вашата компания ще определят коя структура е най-подходяща. Ето няколко примера за 
изпитани рамки. 
 
 
Ценообразуване на единични / фиксирани цени 

При този тип ценова структура една компания определя една цена и това е всичко. Независимо от 

индивидуалните нужди на клиентите, вашият продукт ще се продава на една и съща цена на всеки, 

който желае да го купи. 

Ако все пак преследвате единично ценообразуване, в никакъв случай не трябва да позволявате това 

да ограничава способността ви да се адаптирате динамично към пазарните конкуренти. Единична 

ценова точка не означава една ценова точка завинаги - все пак трябва да преглеждате и 

актуализирате редовно ценообразуването си. 

Например, подстригването за мъже е 15 EUR. Забелязвате, че тази цена може да е твърде висока, 

тъй като много фризьори са с по-ниски цени във времената на Covid19 и се адаптирате бързо, а 

също така променяте цената на 12 EUR.  

Диференцирано ценообразуване 

Диференцираното ценообразуване включва предоставянето на потенциален купувач на множество 
опции, които се разграничават главно по включените функции. 
 
Това е изключително успешна ценова структура за абонаментни услуги или продукти. По-
специално, когато се стремите да привлечете голямо разнообразие от различни купувачи, 
диференцираното ценообразуване може да ви помогне да групирате функции по начини, които са 
привлекателни за различни потенциални купувачи. Дори ако асортиментът на вашите купувачи е 
малък, ценовите нива все още са много ефективен начин за използване на монетизация за 
стимулиране на растежа. 
 
Пример: платформата ZOOM. Тази платформа предлага различни планове за ценообразуване: 
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Източник: www.zoom.us  

Ако разгледаме казуса с фризьора - можете да предложите подстригване за 5 EUR, измиване на 

косата плюс подстригване за 7 EUR, измиване на косата плюс подстригване плюс коса за 12 EUR. 

Това също е диференцирано ценообразуване. Чрез тази опция увеличавате броя на потенциалните 

клиенти.  

Променливо ценообразуване 

Предлага се променливо ценообразуване, ако част от линията за продажба на компанията 
включва думи от рода на „Свържете се с нас за повече информация относно цени“. Фирма, 
работеща по модел на променливо ценообразуване, се стреми да договори специфична цена за 
всеки клиент, който се нуждае от техните услуги. 
 
Тази ценова структура е най-полезна за специфичен софтуер или софтуер, който има финансова 
премия. По същия начин, ако вашият продукт се търси в области, които изискват внедряване с 
различен мащаб - например, ако се обръщате към компании с петима служители, както и тези с 
500 - може да намерите променливи цени полезни както за поддържане и привличане на широк 
пазар и извличане на максимума от по-големите клиенти. 
 

Диференциално и променливо 

Фирма, която използва тази хибридна ценова структура, използва диференцирането като основа за 

ценообразуване с клиенти с „редовен“ размер. Ползите от диференцираното ценообразуване се 

запазват. Междувременно добавянето на променлива опция дава на бизнеса възможност да 

договаря цени и да сключва персонализирани сделки с клиенти, които попадат извън обичайния 

им диапазон. 

Структурата на диференцираното и променливо ценообразуване е най-сложната в нашия списък, 

но може да бъде ефективна, когато имате продукт, ориентиран към потребителите, който също се 

http://www.zoom.us/
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използва от конкретни бизнес области. Потребителите имат набор от възможности за избор, докато 

по-големият бизнес може да договаря цени и дори специфични пакетни функции. 

Ценообразуване спрямо потребителите 

Ценообразуването спрямо потребителите е проста, изключително популярна ценова структура, 

която е изключително харесвана сред абонатите на SaaS (от англ. Software as a Service, SaaS – 

Софтуер като услуга). При ценообразуване спрямо потребителите, един потребител плаща 

фиксирана месечна цена. След това те могат да добавят друг потребител към плана си и базовата 

цена се увеличава (например може да се удвои); трети потребител увеличава цената със същия знак 

и т.н.. 

Ценообразуване въз основа на употребата 

Този модел тип „pay as you go“ свързва цената на SaaS продукт с неговата употреба. 
Продуктът на SaaS е интернет софтуер, до който имат достъп всички потребители. Много 
от любимите ви интернет платформи са SaaS - Google Apps, DropBox или Canva. Идеята за 
приложението SaaS започва да се разпространява от предприемачите през 90-те години. И към 
днешна дата това е един от най-подходящите модели за дистрибуция на бизнес. Поне 51% от 
компаниите вече управляват всеки процес в облака. До 2020 г. този брой трябва да се увеличи 
до 73%.iii 

Това е особено ефективно за софтуер, свързан с инфраструктура и платформа, като Amazon Web 
Services и други услуги, при които компаниите се таксуват за по-малки транзакции в продукта 
(например заявки за API, обработени транзакции или използвани данни). 
 
Ценообразуването въз основа на употребата е за компании, работещи в чувствителни към цените 
пазарни области, тъй като клиентите винаги ще могат да оправдаят промяната в цената. От гледна 
точка на абонаментна компания, ценообразуването въз основа на употребата не е идеално. То 
обаче затруднява компаниите, които го използват, да правят конкретни прогнози за приходите. 
 
Freemium модел 

Изключително популярен сред успешните SaaS компании, от Dropbox и Slack до Yammer и Skype, 

моделът freemium се свързва отлично с диференцирания модел на ценообразуване. Достъпът на 

начално ниво до характеристиките на продукта се запазва безплатен, с нарастващи ограничения 

върху функциите на по-високо ниво, за да се стимулира надграждането. 

 

Това е особено добро за много популярни продукти (като споменатите), които карат клиентите да 

искат да надградят услугата, въпреки че изисква първоначална финансова инвестиция. 

 

Съвети за изграждане на здрава структура 

 

Разберете стойността на продукта си, преди да определите цената 

Никога не определяйте цените си, преди да имате готов продукт. Нека продуктът говори сам за себе 
си; реагирайте на поведението и обратната връзка на първоначалните си клиенти, преди да 
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промените подхода си за осигуряване на приходи. 
 
Не забравяйте, че различните характеристики във вашия продукт ще се определят от възприятието 
на клиентите за тях - само защото функция А и характеристика Б са в един и същ пакет, не означава, 
че те са еквивалентни по стойност или по желание на клиентите да плащат (от англ. willingness to 
pay, WTP) за тях. Наблюдавайте ранните тенденции и коригирайте съответно тях. 
 

Бъдете гъвкави 

Гъвкавостта, преоценката и чувството за динамичност при работа с ценова стратегия са от основно 
значение. Вашата стратегия не трябва да е архаична - тя трябва да се промени, както прави вашият 
продукт. 

Уверете се, че цените ви пасват на подобренията на вашия продукт. Изключително разширен 
продукт с нови и подобрени функции на цени  от миналата година всъщност ще доведат до загуба 
на приходи от продажба спрямо стойността му - не се страхувайте да увеличите своите цени! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвети:  

- Разгледайте цените на подобни продукти и услуги на пазара 

- Говорете с потенциалните си клиенти относно цените 
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2.3. Структура на разходите: постоянни и променливи разходи 
 

Структурата на разходите се отнася до различните видове разходи, направени от бизнеса и 

обикновено се състои от фиксирани и променливи разходи.   

Фиксираните разходи са разходи, които остават непроменени, независимо от количеството 

продукция, която компанията произвежда, докато променливите разходи се променят в 

зависимост от обема на производството. 

Управляването на бизнес трябва да доведе до някакъв вид разходи, независимо дали става въпрос 

за търговия на дребно или доставчик на услуги.  

Структурите на разходите се различават между търговците на дребно и доставчиците на услуги, като 

по този начин разходните сметки във финансовия отчет зависят от обектите на разход, като продукт, 

услуга, проект, клиент или бизнес дейност.   

Дори в рамките на дадена компания структурата на разходите може да варира между продуктовите 

линии, отдели или бизнес единици, поради различните видове дейности, които те извършват. 

Фиксирани разходи 

Фиксираните разходи се случват редовно и е малко вероятно да варират с течение на времето.   

Примери за постоянни разходи са режийните разходи като: 

1. наем,  

2. лихвени разходи,  

3. данък върху имущество,  

4. амортизация на трайни активи, 

5. директни трудови разходи.  

Докато директните разходи за труд обикновено варират в зависимост от броя на 

часовете, през които служителят работи, те са склонни да бъдат относително 

стабилни и по този начин могат да бъдат отчетени като фиксирани разходи, въпреки 

че по-често се класифицират като променливи разходи, когато става дума за 

работещите почасово. 

Променливи разходи 

Променливите разходи са разходи, които варират в зависимост от нивата на продукция.  

Примери за променливи разходи включват: 

1. преки разходи за труд,  

2. преки материални разходи,  

3. комунални услуги,  

4. бонуси и комисионни,  

5. маркетингови разходи.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Property_tax
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/cost-of-goods-manufactured-cogm/
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Променливите разходи обикновено са по-разнообразни от постоянните разходи. За 

предприятията, продаващи продукти, променливите разходи могат да включват директни 

материали, комисионни и заплащане „на парче“ (сделна система).  

 

За доставчиците на услуги променливите разходи се състоят от заплати, бонуси и пътни 

разходи. 

За бизнес, базиран върху проекти, разходи като заплати и други разходи по проекта зависят 

от броя часове, инвестирани във всеки от проектите. 

 

Задача:  

Погледнете структурата на разходите на вашия бизнес модел 

 

 

Когато планирате този раздел, помислете как можете да минимизирате ненужните разходи, като 
същевременно доставите стойност. 

1. Структурите на разходите на бизнес модела могат да бъдат управлявани от разходите или 
от стойността. 

2. След като набележите каква структура на разходите има вашият бизнес модел, нека 
помислим за различните видове разходи и техните характеристики: 

Фиксирани разходи: тези разходи остават незасегнати, дори когато бизнесът ви се промени. Те 
включват наем и заплати на персонала. 

Променливи разходи: тези видове разходи се променят в зависимост от количеството стоки и 
услуги, произведени от даден бизнес. Те включват неща като суровини и транспортни разходи. 
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3. Ще имате ли подход на икономии от мащаба или икономии на обхвата 

Икономии от мащаба: това са спестявания на разходи, генерирани от повишени нива на 
производство, водещи до намаляване на разходите за единица продукция. 

Икономии на обхвата: Икономиите на обхвата са спестявания, генерирани, когато разходите за 
производство на набор от продукти заедно са по-евтини от тяхното индивидуално производство. 
Например няколко продукта могат да споделят едни и същи маркетингови дейности или канали за 
разпространение. 

4. След като установите дали вашият бизнес модел е управляван от разходи или от стойност, 
помислете кои от ключовите ви ресурси и ключови дейности са най-скъпи. И никога не 
забравяйте да съобразите тези разходи с вашите предложения за стойност, за да сте 
сигурни, че вашият бизнес модел винаги е проектиран с вашите клиенти в основата. 

5. Не забравяйте да възприемете цялостен подход и да помислите как вашите постъпления и 
разходи влияят на по-широкия ви бизнес модел: доколко всеки от вашите потоци от 
приходи допринася за общите ви приходи? Кои от ключовите ви ресурси са най-
рентабилни и кои са най-скъпите? Това са ключови аспекти, които стоят в основата на 
всеки бизнес модел, така че отделете време, за да сте сигурни, че сте ги заковали. 
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2.4.  Стратегии за ценообразуване  
 

Ценообразуването на продуктите е съществен елемент за определяне на успеха на вашия продукт 

или услуга, но предприемачите и фирмите за електронна търговия често разглеждат 

ценообразуването само като допълнителна мисъл. Те уреждат и използват първата цена, която им 

хрумне, копират конкуренти или (дори по-лошо) предполагат. 

Има много стратегии за ценообразуване на продукти, базирани на изучаването на човешката 

психология.  

Има много стратегии за ценообразуване, за да направите това, но три фаворита за изгодно 

понижаване на цените са ценообразуване с отстъпки, ценообразуване с недопускане на загуби и 

ценообразуване. 

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ С ОТСТЪПКИ 

Ценообразуването с отстъпки е стратегия, при която артикулите първоначално се маркират 

изкуствено или започват на по-висока цена, но след това се предлагат за продажба на цена, 

която изглежда е намалена за потребителя.  

 

 

Онлайн магазин за продажба на дребно може да предложи ценови отстъпки за всички свои 

кухненски артикули за ограничен период от време, за да привлече нови клиенти и да увеличи 

продажбите. 

Това е прост начин за привличане на нови клиенти, които може да не са закупили определен 

артикул на по-висока цена. 
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Ключът към гарантирането, че стратегията за ценообразуване с отстъпки ще остане печеливша за 

вашия бизнес, е да запазите маржовете на печалба близо до 0 EUR или леко положителни. С други 

думи, не продавайте продуктите си с отстъпка, само за да привлечете клиентите, а после да 

разберете, че всъщност бързо губите пари.  

Привличайте клиенти с отстъпки, поддържайте маржа на печалбата си с намалени артикули близо 

до EUR 0, а след това препродавайте или продавайте кръстосано други артикули в магазина си, за 

да реализирате печалба. 

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ТИП „ЛИДЕР НА ЗАГУБИ“ (от англ. loss-leader pricing)  

Подобно на ценообразуването с отстъпка в стратегията, ценообразуването с изоставяне от 

лидера използва малко по-рисков подход за привличане на купувачи. 

Според Inc. „Ценообразуването с „лидер на загуби“ е агресивна ценова стратегия, при която 

магазин продава избрани стоки под себестойността, за да привлече клиенти, които според 

философията на лидера ще компенсират загубите на подчертаните продукти с допълнителни 

покупки на печеливши стоки. "  

Компанията за луксозни и скъпи дрехи Patagonia е идеален пример за правилно ценообразуване 

на загуби. Първо, те започват със страница „Web Specials“, която популяризират чрез имейл и 

социални медии:  

 

При изследването на техните специални продукти онлайн, много артикули се продават на 25-75% 

под нормалната цена на дребно: 
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Ключовата разлика при ценообразуването с „изоставяне от лидера“ спрямо стандартното 

ценообразуване с отстъпка е, че фирмите често знаят, че няма да реализират печалба от артикули, 

продавани по този метод. И това започва с задълбочено разбиране на вашите продуктови разходи 

и маржове на печалба.iv 

Използването на тази ценова стратегия може да помогне за привличането на голям брой клиенти, 

които иначе биха пазарували другаде, а някои от тях ще купуват артикули с по-висок марж на 

печалба. 

„Плаваща“ цена (от англ. anchor pricing) 

Има страхотно видео на Стив Джобс, който обявява цената на iPad на сцената през 2010 г. 

 

Той риторично пита присъстващите каква цена трябва да има iPad. „Ако слушате специалистите, ще 

го определим на цена под $ 1000, което е код за $ 999“, казва Джобс. $ 999 се появява на екрана, 

преди да продължи ... "Радвам се да ви съобщя, че ценообразуването на iPad започва не от $ 999, а 

от само $ 499." 

На екрана цената от 999 долара е разбита от намалените „499 долара“. 

Това е най-доброто ценообразуване. 
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„Плаващо“ ценообразуване (от англ. anchor pricing) е когато показвате „редовната“ си цена и след 

това видимо намалявате цената на този артикул  в магазините или онлайн. Това работи толкова 

добре, защото ви помага да създадете образ в съзнанието на купувачите, че те получават 

невероятна сделка.  Едва ли знаят, че редовната цена е измислена предварително! 
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ТЕМА 3 КРАУДФЪНДИНГ: ОБЩ ПРЕГЛЕД  
 

 

 

Основната цел на тази тема е да представи на възрастните обучаеми 

концепцията за краудфъндинг като съвременен инструмент за привличане на 

финанси. Възрастните обучаеми ще разберат концепцията за краудфъндинг, 

принципите, ползите и правилата. 

 

 

 

Свързано с „Предприемачески компетенции“   
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3.1. Определение и концепция за краудфъндинг 

 

„ПРАКТИКАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧРЕЗ НАБИРАНЕ НА 

МНОГО СУМИ ПАРИ ОТ ГОЛЯМ БРОЙ ХОРА, ТИПИЧНО ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ” 

Източник: Оксфордски речник, 2020 

Има и някои други определения: 

• “ практиката за набиране на пари за проект чрез малки суми от редица хора. " източник:  

https://blog.planbook.com/crowdfunding-for-teachers/  

• “ краудфъндингът е процес на искане на дарения от широката общественост, които 

осигуряват начален капитал за нови предприятия ( http://www.crowdfundingguides.com) 

Краудфъндингът е форма на онлайн финансиране за иновативни компании, проекти и хора. 

Краудфъндингът се предлага в много различни формати и цели - но като цяло приликата е процесът 

на съвместно финансиране, често на платформи за краудфъндинг, които обединяват 

поддръжниците с получателите на средства. (Проект Crowd-Fund-Port, www.crowdfundport.eu)  

КАК РАБОТИ?  

Винаги има три страни: 

1) ДОНОРИ или тълпа, желаеща да подкрепи или инвестира пари; 

2) ПОЛУЧАТЕЛИ или собственици на идеи и организатори, желаещи да започнат бизнес или 

проект; 

3) ИНТЕРМЕДИАТОРИ (посредници) или собственици на платформи, които организират 

връзка между получатели и дарители и начисляват 5-7% от средствата, събрани чрез 

техните платформи.  

“Изображение 1:  Платформата за краудфъндинг също е бизнес, който помага за свързване 

на дарители и получатели“ 

 

https://blog.planbook.com/crowdfunding-for-teachers/
http://www.crowdfundingguides.com/
www.crowdfundport.eu
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Казус от ТОП 3 глобална платформа за краудфъндинг https://www.indiegogo.com/  

Простата идея беше финансирана от ТОП 3 глобална платформа https://www.indiegogo.com/ . Това 

е планер за ежедневни дейности  

 

Този промоутър на идея очакваше да събере 8 480 евро, но от снимката по-долу можем да видим, 

че тази идея набра 9 374 евро и все още има 21 дни. 

 

Казус 2 от ТОП 3 глобална платформа за краудфъндинг https://www.indiegogo.com/  

По-сложната идея - Сандали за възстановяване от германски предприемач.  

https://www.indiegogo.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.indiegogo.com/
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Този промоутър на идея очаква да събере 5000 евро, но от снимката по-долу можем да видим, 

че тази идея е събрала 16 367 евро и все още има 31 дни. 

 

Партньорските организации по проекта FINE2WORK са от Латвия, Кипър, Португалия и България. 

Това са някои примери от тези страни.  

Казус 3 от националната платформа за краудфъндинг в Латвия  

Това е единствената национална платформа за краудфъндинг в Латвия, а именно „Projektu banka“ 

на латвийски или „Project Bank“ на английски https://projektubanka.lv/ 

Това е платформа за творчески, културни и образователни идеи, както и за местни хора, желаещи 

да започнат собствени малки и микро бизнес дейности. Таксата за групово финансиране, начислена 

от собственика на платформата, е 5%. 

Бизнес идеята по-долу - „Apple“ е финансиране на кампании за самостоятелно заети лица, желаещи 

да започнат земеделие в ябълковата градина. Целта на човека е да купи оборудване за пресоване 

на сок от ябълки. Той поисква 1065 евро дарения от хората и получи 1168 евро. Бизнес идеята е 

финансирана.  

https://projektubanka.lv/


С т р а н и ц а  | 37 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

 

Краудфъндингът е нещо повече от финанси! Финансирането от група хора може да се използва 

за маркетинг, пазарни проучвания, общностни дейности и дейности в пресата. 

История на краудфъндинга 

Краудфъндингът не е нова концепция - Счита се, 

че Статуята на свободата в САЩ е един от 

първите документирани проекти за 

финансиране на тълпа (Project Crowd-Fund-Port, 

www.crowdfundport.eu). 

Исторически можем да открием случаите, 

когато хората даряват за обществени сгради и 

важни дейности. Подобно на Статуята на 

свободата в САЩ, Националната статуя на 

свободата св Латвия също е финансирана през 

обществото през 1931 г. с дарения на местни 

латвийци.  

 

Източник:  Статуя на Свободата в град Рига, 

Латвия  

 

 

 

 

www.crowdfundport.eu
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С други думи - идеята да се събират пари от хората или да се иска колективна помощ не е модерна 

идея. Хората са готови да помогнат и с финансови средства, защото това е човешка природа - ние 

се чувстваме социално отговорни и желаем да се ангажираме. Ангажиментът е причината, поради 

която краудфъндингът става толкова популярен в наши дни с помощта на дигиталния свят и 

интернет. Можем да седим в Латвия и да набираме средства от хора в Португалия, можем да имаме 

бизнес идея в България и да бъдем дарители от Кипър. Светът е голям и малък едновременно 

благодарение на интернет и технологиите.  

Проектът CrowdFundPort споменава, че първата модерна дейност за краудфъндинг е стартирана 

през 2003 г. от artistShare като първата платформа за краудфъндинг в САЩ за музиканти, след което 

през 2006 г. Sellaband стартира като платформа за финансиране от фенове за групи в Европа; през 

2008 г. Indiegogo стартира в САЩ за творчески и социални проекти; през 2009 г. Kickstarter отваря за 

американски проекти; през 2012 г. е публикуван първият доклад за индустрията за краудфъндинг 

(Project Crowd-Fund-Port, www.crowdfundport.eu ).  

От ранните дни на Crowdfunding броят на платформите в световен мащаб нараства до над хиляда. 

Има повече от 1250 платформи за краудфъндинг онлайн по целия свят според доклада на 

Crowdfunding Industry Report (2015) Повече от 360 платформи за краудфъндинг работят в Европа 

според втория доклад на европейската алтернативна финансова индустрия (2016 г.). 

ЗА КАКВО СЛУЖИ?  

• Алтернативен източник на ранно финансиране на семена. 

• Валидиране на вашата бизнес идея чрез взаимодействие в реално време с дарители или 

тълпа 

• Възможност за популяризиране на вашата бизнес идея или име на марка. 

• Възможност за набиране и информиране на потенциални клиенти, тъй като дарителите 

могат да станат и ваши клиенти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crowdfundport.eu/
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3.2.  Принципи на краудфъндинга 
 

Има четири вида краудфъндинг.  

БАЗИРАНИ 
ДАРЕНИЯ:   

Спонсорите даряват на каузи, които искат да подкрепят, без да очакват 
компенсация. 

БАЗИРАНИ НА 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ: 

Спонсорите получават непарични възнаграждения, често под формата 
на знак на признателност или предварително закупуване на продукти 
или услуги. 

БАЗИРАНИ НА 
КРЕДИТИРАНЕ 

Спонсорите често получават фиксиран периодичен доход и очакват 
изплащане на първоначалната главна инвестиция. 

БАЗИРАНИ НА 
КАПИТАЛ:   

Спонсорите получават лихва под формата на собствен капитал в 
предприятието, което финансират, или, като алтернатива, 
споразумения за приходи или дял от  печалба. 

 

 

Източник: Massolution, Crowdfunding Industry Report 2015 

 Съвети:  

- БАЗИРАНИТЕ НА ДАРЕНИЯ и ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ е най- е най-подходящият тип за 

организаторите на идеи за малък и микро бизнес.  

- Винаги започвайте с психологически приемлива за вас сума, която да съберете от 

хората.  

 

Спомнете си обикновения казус от Латвия „Apple“ - това е първоначалното изпитание, 

което може да се направи от всеки.  



С т р а н и ц а  | 40 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

ПРОЦЕСЪТ КРАУДФЪНДИНГ 

Когато сте на път да започнете краудфъндинг, моля, опитайте се да се идентифицирате: 

1. основната цел - за какво събирате пари? Проектиране, закупуване на оборудване, 

създаване на прототипи, маркетинг, изследвания?  

2. идентифицирайте името на краудфъндинг кампанията - хубавото име е важно, хората 

харесват „привличащи“ заглавия  

3. намерете подходящата платформа на национално или международно ниво - винаги е 

по-лесно да започнете локално и след това да опитате глобално 

4. прочетете внимателно правилата на платформата или условията за сътрудничество, не 

всички държави имат право да започнат краудфъндинг в глобални платформи, също 

така има и данъчни въпроси, които трябва да бъдат взети под внимание (винаги 

комисионна такса от 5-7% и понякога национален данък върху добавената стойност 

(ДДС ) също се таксува). Това може да се окаже, че получателят трябва да плати дори 

30% данъци, съчетаващи ДДС плюс такса. Прочетете повече за вида KIA или AON (моля, 

вижте текста по-долу) 

5. проучете поддържаните проекти на избраната платформа - това ще ви помогне да 

разберете фокуса на тълпата, следваща тази платформа 

6. подгответе всички необходими материали, за да започнете кампания - обикновено 

видеоклипове, инфографики, описание на продукти, изображения, препратки 0 колкото 

повече показвате и обяснявате, толкова повече хора може да повярват в идеята и да ви 

подкрепят. 

7. в случай, че изберете кампания за краудфъндинг, базирана на ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ - 

моля, посочете ясно какво ще бъде възнаграждението - вашия продукт, отстъпка или 

други стоки за обмяна.  

Има три фази: фаза преди кампанията, самата фаза на кампанията и фаза след кампанията. 
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3.3. Правила за краудфъндинг 
 

Повечето платформи за краудфъндинг следват подхода „всичко или нищо“, някои също 

предлагат подход „запази всичко“. 

Вид  Описание  

KIA = KEEP IT ALL 
„Запази всичко“ 

парите ще бъдат прехвърляни от платформата от 
поддръжници към проекта или получателя, независимо от всичко 

AON = ALL or NOTHING 
„Всичко или нищо“  

парите ще бъдат прехвърляни към платформата от 
поддръжници към получатели, само ако проектната кампания 
достигне целта си за финансиране 

 

Казус  1 “KIA или AON” 

Моля посетете платформата: https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-

funding-all-or-nothing-  , тук можете да намерите важна информация за правилата за финансиране 

на ТОП 3 глобална платформа. 

 

Източник: https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-

nothing- (2020)  

- Можем да прочетем, че KICK STARTER работи на базата на модел „всичко или нищо“.   

- Преди всичко те таксуват 5% като платформа плюс 3% за обработка на плащания, 

извършена от друг оператор.  

https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing-
https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing-
https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing-
https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing-
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Източник: https://www.kickstarter.com/help/fees?country=US 

Таксата зависи от страната на организатора на идеята. Изображението по-долу показва правилата, 

ако организаторът е от Великобритания. 

 

Изображение: https://www.kickstarter.com/help/fees?country=GB 

 

 

 

 

 

https://www.kickstarter.com/help/fees?country=US
https://www.kickstarter.com/help/fees?country=GB
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Казус 1 “KIA или AON” 

Моля, посетете краудфъндинг платформата https://startsomegood.com/.  

Можем да прочетем, че тази платформа начислява 5% такса за обслужване плюс обработка на 

плащанията.  

 

Източник: https://help.startsomegood.com/en/articles/4454836-what-are-your-fees 

Тези платформи работят въз основа на AON модела. 

 

Източник: https://startsomegood.com/howitworks 

 

 

 

https://startsomegood.com/
https://help.startsomegood.com/en/articles/4454836-what-are-your-fees
https://startsomegood.com/howitworks
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3.4.  Ползи и рискове от краудфъндинга 
 

РЕАЛНОСТТА НА КРАУДФЪНДИНГ „Ако смятате, че краудфъндингът е лесен, опитайте да 

познаете отново: определено не е така. Всъщност е доста страшно, защото трябва да сте 

подготвени да се изложите на показ [за обществеността]. Това е Интернет и трябва да 

очаквате смесени отзиви. "  

Джейн Дженсън, Пинкъртън Роуд: Година на приключенията 

Плюсове на краудфъндинга:  

- Краудфъндингът не само ви помага да финансирате вашите проекти - той също така ви 

позволява да прецените обществения интерес, преди да пуснете нови продукти или да 

похарчите на сляпо пари за маркетинг 

- Вие контролирате всичко, включително разходите, времето, доставката, креативната визия 

и изпълнение, маркетинга и взаимодействието с клиентите 

- Запазвате собствения си капитал. Проектите и бизнесите остават на 100% ваши. 

- Можете да тествате и докажете популярността на вашия модел, като използвате по-съвсем 

малко количество като прототип или предпроизводствени материали 
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Минуси на краудфъндинга  

- Извежда вас и вашите идеи директно пред обществеността - и, потенциално, огневата 

линия. 

- Успехът изисква инвестиране на неуморни усилия в текущи кампании за социален 

маркетинг и постоянна самореклама през цялото време на кампанията за набиране на 

средства. Ако сте срамежлив, охраняван или тихо говорите по природа, ще трябва да 

преодолеете тези тенденции, за да проведете успешна кампания за масово 

финансиране - или да намерите някой друг, който да служи като говорител на проекта. 

- Не винаги работи. Това не означава, че трябва да се обезсърчавате от шансовете за 

успешно финансиране на проект, но трябва да сте реалисти и да се подготвите за 

потенциален провал. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 http://www.crowdfundingguides.com/  

  

http://www.crowdfundingguides.com/


С т р а н и ц а  | 46 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

ТЕМА 4 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ: ОБЩ 

ПРЕГЛЕД  
 

 

Основната цел на тази тема е да предостави полезна информация за 

възможностите за външно финансиране в страните партньори по проекта за 

собствен малък бизнес или самостоятелна заетост. Възрастните учащи ще 

разберат различните възможности за външно финансиране и ползите и 

рисковете от външното финансиране. 

 

 

 

 

 

 

 

Свързано с „Предприемачески компетенции“   
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4.1. Опции за финансиране 
 

Финансирането или просто казано пари, е много важно, ако някой е готов да премине 

от етап на идея към етап на изпълнение.  

Това е много важен момент в стартирането на собствен бизнес или самостоятелна 

заетост и понякога липсата на финансиране е решаващият момент, когато хората 

спират да мечтаят и започват да действат.  

Да предположим, че млад човек на 25 години има идея да отвори малък фризьорски салон, за да 

осигури работа за себе си и може да предложи и работното място за друг самостоятелно зает 

козметичен специалист. Бизнес идеята е ясна.  

Втората стъпка е да се изяснят всички изисквания за отваряне на салон за красота. Обикновено 

салоните са свързани със санитарни изисквания и изисквания за здравна сигурност, за които може 

да се осведомите или в местната община, или в отговорната институция на този бизнес сектор.  

Третата стъпка е изчисляване на всички необходими разходи, които ще възникнат преди отварянето 

на салона, и редовни разходи, които ще бъдат месечни плащания за 1) наем на салон, 2) 

електричество и вода, 3) телефон, 4) маркетингови или рекламни дейности, 5) козметика за коса , 

6) заплата и данъци, 7) транспортни разходи и всякакви други съответни разходи. Когато човек 

изчисли бюджета за започване и работа поне през първата година, тогава се появяват финансовите 

въпроси.  

Обикновено има различни опции как да получите пари или начален капитал.  
Тези опции са: 

1) СОБСТВЕНИ ПАРИ ОТ СПЕСТЯВАНИЯ – това е добър вариант и не е толкова рискован, но 

дали всеки има достатъчно спестявания, за да започне собствен бизнес; 

2) 3F (FAMILY, FRIENDS, FOOLS / семейство, приятели, глупци) - с други думи, ние искаме 

заеми от членовете на нашето семейство, приятели и хора, които може да познаваме и 

които ни се доверяват, наричани също „глупци“; 

3) БАНКОВ ЗАЕМ – това не винаги е възможно, а и хората се страхуват от сериозни договори, 

в случай че се провалят или не успеят навреме; 

4) ИНВЕСТОРИ И БИЗНЕС АНГЕЛИ – това е възможно, ако вашата бизнес идея е иновативна и 

с глобален или международен потенциал; 

5) ПРОГРАМИ ЗА ПОДКРЕПА ОТ МЕСТНАТА ОБЩИНА ИЛИ НАЦИОНАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО 

– това е добър вариант, но ще трябва да напишете проектно предложение и да се 

състезавате с други проекти; 

6) МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ЗА ПОДКРЕПА КАТО ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – 

това не е толкова лесно, ако човек няма опит и може да не владее английски език на високо 

ниво (много предложения са написани на английски, но също и на национални езици); 

7) КРАУДФЪНДИНГ – това е актуален начин в наши дни, благодарение на интернет, но това 

рядко се използва от хора, желаещи да започнат бизнес поради липса на разбиране и 

знания за основите на краудфъндинг. 

Учебен план / Помощен материал: 

Учебен план 4, Помощен материал 4 
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4.2.  Собствени спестявания и 3F 

 

 
- СОБСТВЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ – имате ли собствени спестявания? Колко време трябва 

да работите, за да спестите собствени пари, за да започнете? Докато работите и 

спестявате пари, печелите или губите време?  

Ползите: 

o без задължения 

o гъвкавост, в случай че някои дейности се проточат 

Рисковете: 

o ако загубите собствени пари няма да изплащате нищо, това е само собствена 

отговорност 

o липсата на опит може да доведе до провал, покрит от собствен капитал или 

спестявания  

 
- 3F – помислете сериозно дали вашето семейство, приятели и хора около вас могат 

да ви заемат начален капитал. Готови ли са тези хора да ви помогнат сега, когато 

светът се променя толкова бързо? В случай, че няма да можете да върнете навреме 

- ще имате ли възможност да удължите срока на кредитиране? Ще ви отпуснат ли те 

средствата официално чрез подписване на някакви документи или ще бъдат 

„джентълменски споразумения“, когато ви бъдат дадени пари въз основа на 

доверие? Искате ли всъщност да започнете бизнес, използвайки 3F финансиране? 

Чувствате ли се достатъчно добре за заемане на пари от 3F?  

Ползите: 

o “приятелски” задължения 

o гъвкав, в случай че някои дейности се проточат 

o евтини пари, тъй като няма да плащате лихва 

Рисковете: 

o ако загубите пари от 3F все пак може да се наложи да ги изплатите, това е собствен 

риск 

o взаимното доверие с 3F е изложено на риск  

o може да загубите приятелства ако нещо се обърка  
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4.3.  Банков заем, инвеститори и бизнес ангели 
 

- БАНКОВ ЗАЕМ  – това е по-сериозна опция, тъй като обикновено банките осигуряват 

заеми чрез гаранция за недвижими имоти или искат друго лице да даде тази 

гаранция, а именно да стане поръчител. Това е много рисковано за поръчителя, тъй 

като винаги има възможност да не върнете банковия заем навреме. Има различни 

възможности за стартиране на малък бизнес в страните от ЕС и банковият заем е 

една от тези опции. Обикновено има държавни банки за развитие, чиято основна 

мисия е подкрепа на микро, малък бизнес и самостоятелна заетост.  

Ползите: 

o банката винаги дава заеми, ако всички изчисления са реални и това е някакво  

доказателство за бизнес, който ще работи  

o дисциплина, тъй като предприемачите трябва да изплащат заем и следователно няма 

план за отстъпване 

Рисковете: 

o ако загубите пари, които никой няма да върне, това е само собствена отговорност 

o сериозни законови задължения 

o не са ‚евтини‘ пари, тъй като се плаща лихва на банката  

 
Институция/и, отговорни за финансовата подкрепа за предприемачеството в страните 

партньори по проекта. 

 

Страна  Институция  Основна област 

Латвия ALTUM 
www.altum.lv   

 Посевно финансиране 
 Социално предприемачество до 50 000 EUR 

 Агенция за подкрепа на селските 
райони (Lauku atbalsta dienests) 
www.lad.gov.lv  

 започване на бизнес в селски райони 
 старт на самостоятелна заетост в 

селскостопанската индустрия и селските райони  

 Държавна агенция по заетостта 
(Valsts nodarbinātības dienests) 
www.nva.gov.lv  

 преквалификация на уменията 
 бизнес старт с подкрепа от 10 000 EUR ако човек е 

регистриран като безработен 

 Всички регионални и местни 
общини, най-големите градове в 
Латвия, ето само някои примери  
Riga city www.riga.lv 
Cesis www.cesis.lv  
Daugavpils www.daugavpils.lv  

 специализирана подкрепа за предприемачи  
 местни безвъзмездни заеми от 2000 EUR до 9000 

EUR, ако бизнесът е стартиран в определена 
община  

България  База данни на МИнистерството на 
икономиката 
https://www.mi.government.bg/bg/th
emes-c374.html 

 Информация за наличните фондове и програми 
за подкрепа на бизнеса  

Кипър Кипърски фонд за 
предприемачество (CYPEF) 
https://www.eif.org/what_we_do 
/resources/cypef/index.htm  

 CYPEF се управлява от Европейския 
Инвестиционен фонд (EIF). 

 Подобряване на достъпа до  финансиране за 
малки и средни предприятия (МСП) 

http://www.altum.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.riga.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.daugavpils.lv/
https://www.mi.government.bg/bg/themes-c374.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes-c374.html
https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
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 Младежко предприемачество ONEK 
(Youth board in Cyprus) 
https://onek.org.cy/en/home-
page/programs-and-service/funding-
opportunities/youth-
entrepreneurship/  

 Младежкият съвет на Кипър активно подкрепя 
схемата за младежко предприемачество, която 
работи под шапката на Министерството на 
търговията, индустрията и туризма (Служба за 
индустриално развитие). 

 Програмата има за цел да развива, подкрепя и 
насърчава предприемачеството сред младите 
хора чрез финансова подкрепа и образователни 
курсове за развитие на нови и устойчиви МСП. 

 Допустимите кандидати трябва да се съобразят 
със следното: да са на възраст между 20 и 39 
години към датата на подаване на заявлението, 
да са безработни, заети или самостоятелно заети 
лица и да не са упражнявали никаква стопанска 
дейност поне една година преди датата на 
подаване на заявлението. 

 IEFP 
www.iefp.pt 

 Подкрепа за създаване на компании - мярка за 
подпомагане на създаването на малки компании с 
цел печалба, независимо от тяхната правна 
форма, включително лица, които търсят формата 
на кооперация, които допринасят за динамиката 
на местните икономики 

 Национална програма за микрокредитиране, в 
обхвата на Програмата за подкрепа на развитието 
на социалната икономика (PADES) - мярка, 
прилагана от кооперацията António Sérgio за 
икономиката 

 Социална подкрепа за създаване на собствена 
заетост от бенефициенти на обезщетения за 
безработица - мярка за подкрепа за проекти за 
заетост, насърчавани от субсидирани безработни, 
при условие че осигуряват заетост на пълен 
работен ден 

 ANJE 
 
https://www.anje.pt/move/apoios/ 

 Избира най-подходящото финансиране и стимули 
за нуждите на настоящите или потенциалните 
предприемачи и следи за подготовката на 
заявленията, като осигурява персонализирана 
бизнес консултантска услуга. 

 Общини  Помощ с информация  
 Помощ за попълване на формуляри за 

кандидатстване за програми за предприемачи. 

 

 

 

 

 

https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
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ИНВЕСТИТОРИ И БИЗНЕС АНГЕЛИ 

Обикновено инвеститорите и бизнес ангелите инвестират в бързо растящи иновативни 

компании и стартъпи с потенциал за износ. Те може да не се интересуват от малкия, 

микробизнес и самостоятелна заетост, тъй като тези бизнес идеи са предимно местни или 

регионални по характер.  

 

Знаете ли какво е бизнес ангел?  

Бизнес ангелът е независим индивид, който осигурява капитал за развитието на бизнес. 

Обикновено богатите лица, бизнес ангелите (или ангелите инвеститори) имат за цел да 

помогнат на предприемачите да успеят с бизнес идея, като инвестират собствени пари. 

Бизнес ъгълът може да инвестира пари в замяна на получаване на акции в компанията, не е 

задължително 51%. Но инвеститорите са склонни да искат поне 51%, за да имат контрол в 

компанията.  

 

В перспективата на този учебен материал, инвеститорите и бизнес ангелите не са 

подходящият вариант поради разликата в мащаба на потенциала на бизнес идеята. Но е 

добре да знаете тази възможност за финансиране, в случай че един ден човек премине от 

микро и малък мащаб към международна бързо развиваща се бизнес идея. Инвеститорите 

се интересуват от потенциала на бизнес екипа, но самостоятелно заетото лице или 

микрокомпанията е бизнес от един човек.  

 

По-долу можете да намерите институции, отговорни за мрежата за инвеститори и бизнес 

ъгъл в страните партньори по проекта. 

 

Държава  Организация  

Латвия Latvian Business Angel Network (LATBAN) 
https://www.latban.lv/en   

България Bulgarian Business Angels Network (BBAN) 
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-
network  

Португалия  Associação Portuguesa Business Angels (APBA) 
http://www.apba.pt/be-an-angel/#  

Кипър  Cyprus Business Angels Network (CYBAN)  
https://www.cyban.com.cy/en/home  

 

Ползите: 

o бизнес ангел или инвеститор става член на екипа, който допринася със собствени знания 

и опит за развитието на бизнеса  

o дисциплина и мотивация за работа, тъй като инвеститорите искат редовни отчети 

за напредъка 

Рисковете: 

o правни задължения 

o загуба на контрол и собственост  

o инвестиционните правила може да не са ясни за бизнес екипа, което може да доведе до 

загуби 

https://www.latban.lv/en
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-network
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-network
http://www.apba.pt/be-an-angel/
https://www.cyban.com.cy/en/home
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4.4. Програми за подкрепа от международни програми  

 
Какво е европейско финансиране? 

 

Европейската комисия определя национални или регионални управляващи органи 

съгласно принципа на споделено управление. Това означава, че Европейската комисия контролира 

само усвояването на средства, но държавата-членка поема отговорността за управлението, 

например в случая с европейските структурни и инвестиционни фондове.  

Латвия, Португалия, Кипър и България като държави-членка на Европейския съюз (ЕС), прилагащи 

регионалната политика на ЕС, използват финансова помощ, предоставена от ЕС за икономическо и 

социално развитие. Най-големите финансови инструменти, в рамките на които държавите 

получават финансова помощ, са фондовете на ЕС: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), 

Европейски социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен фонд (КФ). 

- Схемата за финансиране на ЕС е изключително сложна, но важният аспект е 

наличието на това финансиране за развитие на микро- и малкия бизнес, а също и 

самостоятелна заетост.  

 

- Всяка държава членка има национални органи, отговорни за различното 

разпределение на средства от ЕС в страните партньори от ЕС.  

 
Има две форми на управление на финансирането от ЕС: пряко управление и споделено 
управление. 
Прякото управление означава, че фонд или програма се управляват пряко от Европейската комисия 
или една от нейните агенции. Управлението включва избор на изпълнители, отпускане на 
безвъзмездни средства, прехвърляне на средства, мониторинг и други дейности. Това означава, че 
финансирането се подава директно онлайн до ЕК. Това е доста сложен процес и особено, защото 
всички предложения се подават на английски или немски или френски език. Трябва да регистрирате 
компания, за да отговаряте на условията за кандидатстване. Предлагат се и консултации на 
английски език, които биха могли да бъдат сериозна пречка да се кандидатства директно за 
подкрепа от ЕС. Обикновено има едно по-сериозно препятствие - програмите на ЕС поддържат 
международни партньорства и може да се наложи да поддържате поне още двама партньори, 
представляващи две други държави, да речем, че една компания от Латвия, една от Португалия и 
една от Кипър формират партньорство. Това означава, че са необходими умения по английски език.  
 
Споделеното управление означава, че управлението на фонда или програмата на ЕС се делегира 
на страните от ЕС. Повечето проекти, финансирани от ЕС, които представляват около 80% от 
бюджета на ЕС, са под споделено управление. Това означава, че във всяка държава-членка има 
национални институции, представляващи програми за подкрепа на ЕС и можем да се консултираме 
с тези институции на национален език. Но все пак почти всички програми изискват партньорство.  
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Цялостна информация и консултации относно европейските фондове са достъпни в таблицата по-

долу: 

 

Държава  Институция  Основна сфера  

Латвия  Central Finance Contract Agency 

www.cfla.gov.lv  

 

Цялостна информация и безплатни 

консултации относно европейските фондове 

www.esfondi.lv  Национална уеб страница за всички програми 

на ЕС 

Latvia Investment Development Agency  

www.liaa.gov.lv  

Бизнес подкрепа 

Rural support agency  
(Lauku atbalsta dienests) 

www.lad.gov.lv 

Бизнес подкрепа в селски райони  

European Enterprise Network  
www.een.lv  

Подкрепа за бизнес и износ 

Latvian Chamber of Commerce and 
Industry (LCCI)  
https://www.chamber.lv/en  

Подкрепа за бизнес и износ, работа в мрежа 

България  http://hrdc.bg/ 
Human Resource Development Center 

Информация и насоки за кандидатстване за 

проекти (Erasmus) 

InnovationAccelerator 
https://innovationaccelerator.bg/  

Частен фонд за финансиране на малки стартъп 

проекти. Предоставя заеми от 25 000 до 50 000 

евро. 

Eleven 
https://www.11.me/  

Фонд за рисков капитал, който подпомага 

предприемачеството. Осигурява заеми от 100 

000 до 500 000 евро. 

LAUNCHub 
https://www.launchub.vc/  

Фонд за рисков капитал със седалище в София. 

Фондът инвестира в дигитални стартъпи от 

региона на Югоизточна Европа 

Black Peak Capital 
http://www.blackpeak-capital.com/  

Фонд за съвместно инвестиране за дялово и 

меценатско финансиране 

BrightCap Ventures 
https://brightcap.vc/  

Фонд за рисков капитал, който инвестира в 

акселераторни компании и развит бизнес в 

технологичния сектор 

Endeavor Bulgaria 
http://www.endeavor.bg/  

Глобална организация с нестопанска цел, която 

подкрепя предприемачите с достъп до пазари, 

капитал и талант. 

Кипър  Directorate General European 
Programmes, Coordination and 
Development https://www.fundingp 

Този портал стартира от Генерална дирекция 

„Европейски програми, координация и 

развитие“, за да функционира като първа 

http://www.cfla.gov.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.een.lv/
https://www.chamber.lv/en
http://hrdc.bg/
https://innovationaccelerator.bg/
https://www.11.me/
https://www.launchub.vc/
http://www.blackpeak-capital.com/
https://brightcap.vc/
http://www.endeavor.bg/
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
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rogrammesportal 
.gov.cy/en/home 

спирка и централен информационен пункт за 

всички програми, финансирани от европейски 

и / или национални фондове. 

 

Cyprus Chamber of Commerce and 
Industry  https://ccci.org.cy/  

Кипърската търговско-индустриална палата е 
частна корпоративна организация, 
функционираща по специален закон и е 
финансово независима, без никакво влияние от 
страна на държавата. Камарата се финансира 
от абонаментните такси на своите членове и 
чрез приходи, генерирани от редица услуги, 
които предоставя. 

Португалия  Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER)  
www.portugal2020.pt  

Подкрепа за малки и средни предприятия 
(МСП) 

Fundo Social Europeu (FSE) 
www.eurocid.mne.gov.pt  

Подкрепя проекти, свързани със заетостта в 
цяла Европа и инвестира в европейски човешки 
капитал (работници, млади хора и търсещи 
работа) 

Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
www.ifap.pt  

Поддържа стратегии и проекти за развитие на 
селските райони 

 
Цялостната информация за намирането на ЕС е достъпна онлайн на адрес  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/    

 

 
 

 

https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://ccci.org.cy/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.eurocid.mne.gov.pt/
http://www.ifap.pt/
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- Периодът на финансиране от ЕС е 7-годишен.  

- Предишният период беше 2014-2020 и сега сме изправени пред периода 2021-2027 

с нови програми и инструменти за подкрепа.  

Това е от решаващо значение за разбирането на възможностите за микро и малък бизнес, както и 

за самостоятелно заети лица. Има някои програми за подкрепа, които могат да отговарят на тази 

цел - развитие на малкия бизнес. 

 

Erasmus за млади предприемачи  

 

Erasmus за млади предприемачи е програма за обмен на предприемачи, финансирана от 

Европейския съюз. Предлага ви възможност да работите заедно с опитен предприемач в друга 

участваща държава и да укрепите уменията, необходими за развитието на вашия бизнес. Престоят 

ви в чужбина може да продължи между един и шест месеца. 

 

(https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)  

 
 

„Erasmus за млади предприемачи“ е трансгранична програма, улесняваща обмена на 

предприемачески и управленски опит. Обменът се осъществява чрез престой на нов или 

потенциален предприемач с опитен предприемач, управляващ малко или средно предприятие 

(МСП) в друга държава. 

Източник: https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-

entrepreneurs_en 

 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-entrepreneurs_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-entrepreneurs_en
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Финансовата подкрепа за нови предприемачи допринася за пътните и дневни разходи по време на 

посещението. Субсидиите се изплащат от местната точка за контакт, избрана от новия предприемач 

(регистриран в онлайн приложението).  

Новият предприемач и неговата / нейната местна точка за контакт подписват споразумение, което 

определя финансирането, предоставено по време на престоя му, и начина, по който то ще бъде 

изплатено на практика. Финансовата подкрепа се изчислява ежемесечно и се основава на 

месечната еднократна сума за съответната държава. 

Имайте предвид, че финансовата подкрепа се предоставя само за времето, прекарано в чужбина в 

сътрудничество с домакина. 

Ползи за участващите предприемачи 

Нови предприемачи 
• да изградят капацитет за управление на малка компания 
• да придобият релевантни умения и знания 
• да получат практически опит 
• работна мрежа 

Предприемачи - домакини 
• да използват свежо предприемаческо отношение 
• да получат знания от друг пазар и култура 
• да спечелят възможности за международно сътрудничество 
• да получат нови идеи и нови перспективи 

 
Кой отговаря на условията за програмата? 

• нови предприемачи / потенциални предприемачи с надежден бизнес 
• без възрастова граница – всички възрасти могат да участват 
• без ограничения по теми – всяка индустрия или сектор може да участва 

Как да участвате 

Нови и опитни предприемачи, които искат да участват в програмата за обмен на предприемачи, 
могат да кандидатстват чрез уебсайта на програмата и да изберат предпочитаната от тях местна 
точка за контакт в съответните страни на пребиваване. Вашето заявление трябва да включва 
автобиография, мотивационно писмо и, ако сте нов предприемач, бизнес план. След като бъдете 
приети, можете да търсите в базата данни на програмата за предприемач, с когото да бъдете 
групирани.  

Препоръчваме ви да прочетете внимателно ръководството за регистрация, за да имате под ръка 
цялата необходима информация, преди да започнете процеса на регистрация. 

Моля, посетете уеб страницата и изберете вашата местна национална точка за контакт на адрес 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5
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Отговорните организации в Латвия: 
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Отговорните организации в България: 

 
 

Отговорните организации в Португалия: 

 



С т р а н и ц а  | 59 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Отговорните организации в Кипър: 

 
 

Всички национални звена за контакт помагат на хората да се запознаят с тази възможност, да 

намерят опитен предприемач в чужбина и да подадат заявление.  

 

Учебен план 16, Помощен материал 16 

- Използвайте тази задача, за да станете проактивни в търсенето на 

възможности!  

- Никога не се отказвайте, в случай че не достигнете правилния човек! 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК  
 

 

ДРУЖЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕНА 
ОТГОВОРНОСТ 

известен също като ООД (англ. LTD). ООД е юридическо лице (не 
физическо), което е създадено да извършва бизнес законно. Самата 
форма обяснява, че отговорността на тази компания обикновено е 
ограничена от собствен капитал. 

ПЪЛЕН МИНИМАЛЕН 
СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

Собственият капитал е юридически дефиниран като минимална сума пари 
или стойност на стоки (в натура), които човек инвестира преди 
регистрацията на компанията. Собственият капитал се превръща в 
гаранция за бизнес дейности и обикновено компанията рискува с този 
собствен капитал. 

ОСНОВАТЕЛ НА 
КОМПАНИЯ 

Основателят на компанията е човек, който прави регистрация на фирма с 
търговска цел - да изкарва пари и да има доход. Този човек е известен 
като Основател.  
В случай, че решите да създадете компания без други партньори - ставате 
100% собственик или само основател.  

СЪОСНОВАТЕЛ В случай, че поканите партньори - тогава ще бъдете съосновател и 
собствеността ще зависи от това колко пари са инвестирани и колко акции 
ще получите в замяна. 

СТОЙНОСТ НА АКЦИЯ е номинална стойност на една акция. 
Компанията може да има от 1 до дори 1 милион акции, но тази сума 
винаги съставлява 100% общо.  
 

САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТО 
ЛИЦЕ 

е физическо лице, което извършва бизнес с цел печалба. 
Предимно самонаетите предлагат умения и работи, които могат да 
извършват ръчно като градинарство, козметични услуги (фризьор, 
специалист по масаж), ремонт на автомобили, печене, гледане на бебета 
и др. 
Професиите, които могат да регистрират самостоятелна заетост, са 
дефинирани във всяка държава от съответната институция и наредба, 
напр. Държавна служба за приходите или местна община или държавен 
регистър на предприятията.  

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ  е основно сумата от всички разходи плюс марж на печалбата в 
индустрията, в която работим. 

СРЕДНА ЦЕНА минималната и максималната цена на пазара 
ЕДИНИЧНА/ФИКСИРАНА 
ЦЕНА 

 

При този тип ценова структура една компания определя една цена и това 

е всичко. Независимо от индивидуалните нужди на клиентите, вашият 

продукт ще бъде продаден на една и съща цена на всеки, който желае 

да го закупи. Ако все пак преследвате единично ценообразуване, в 

никакъв случай не трябва да позволявате това да ограничава 

способността ви да се адаптирате динамично към пазарните конкуренти. 

Единична ценова точка не означава една ценова точка завинаги - все пак 

трябва да преглеждате и актуализирате редовно ценообразуването си. 
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ДИФЕРЕНЦИРАНА ЦЕНА 

 
Диференцираното ценообразуване включва предоставяне на 
потенциален купувач на множество опции, като се разграничават по 
включените функции. Това е изключително успешна ценова структура за 
абонаментни услуги или продукти. По-специално, когато се стремите да 
обжалвате голямо разнообразие от личности на купувача, 
диференцираното ценообразуване може да ви помогне да подредите 
функциите по начини, които са привлекателни за различни потенциални 
купувачи. Дори ако асортиментът на вашите купувачи е тесен, ценовото 
ниво все още е много ефективен начин за използване на монетизация, за 
да стимулира растежа. 

ПРОМЕНЛИВА ЦЕНА 

 
Предлага се променливо ценообразуване, ако част от линията за 
продажба на компанията включва думи с ефект „Свържете се с нас за 
повече информация относно ценообразуването“. Фирма, работеща по 
модел с променливо ценообразуване, се стреми да договори конкретна 
цена за всеки клиент, който се нуждае от техните услуги. 

ЦЕНА СПРЯМО 
ПОТРЕБИТЕЛ 

 

Ценообразуването на потребител е проста, изключително популярна 
ценова структура, която е изключително харесвана сред абонатите на 
SaaS. При ценообразуване на потребител, един потребител плаща 
фиксирана месечна цена. След това те могат да добавят друг потребител 
към плана си и базовата цена се увеличава (например може да се удвои); 
трети потребител увеличава цената със същия знак и т.н.. 
 

ФИКСИРАНА ЦЕНА Фиксираните разходи се извършват редовно и е малко вероятно да 
варират с течение на времето.   
Примери за постоянни разходи са режийните разходи като: 

• наем,  

• лихвени разходи,  

• данък сгради,  

• амортизация на дълготрайни активи, 

• преки разходи за труд  
Докато преките разходи за труд обикновено варират в 
зависимост от броя на часовете, през които служителят 
работи, те все още са склонни да бъдат относително 
стабилни и по този начин могат да бъдат отчетени като 
фиксирани разходи, въпреки че по-често се класифицират като 
променливи разходи, когато се отнася за почасови работници. 

ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ 

 
Променливите разходи са разходи, които варират в зависимост от 
продукцията.  
Примери за променливи разходи включват: 

• преки трудови разходи,  

• преки материални разходи,  

• комунални услуги,  

• бонуси и комисионни,  

• маркетингови разходи.  
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ С 
ОТСТЪПКА 

 

Ценообразуването е стратегия, при която артикулите първоначално се 
маркират изкуствено или започват на по-висока цена, но след това се 

https://en.wikipedia.org/wiki/Property_tax
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/what-is-depreciation-expense/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/cost-of-goods-manufactured-cogm/
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предлагат за продажба на цена, която изглежда е намалена за 
потребителя. 

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ С 
ЛИДЕР НА ЗАГУБИ 

 

Подобно на ценообразуването с отстъпка в стратегията, 
ценообразуването с лидер на загуби използва малко по-рисков подход 
за привличане на купувачи. 
Според Inc. „Ценообразуването с лидер на загуби е агресивна ценова 
стратегия, при която магазин продава избрани стоки под себестойността, 
за да привлече клиенти, които според философията на лидера на 
загубите ще компенсират загубите на подбраните продукти с 
допълнителни покупки на печеливши стоки. " 

ПЛАВАЩО 
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 

 

Плаващо ценообразуване е когато  показвате „редовната“ си цена и след 

това видимо намалявате цената на този артикул в магазините или онлайн. 

Работи добре, защото ви помага да създадете образ в съзнанието на 

купувачите, че те получават невероятна сделка. Те едва ли знаят, че 

редовната цена е предварително фиксирана! 

КРАУДФЪНДИНГ • практиката на финансиране на проект или начинание чрез 
набиране на малки суми от голям брой хора, обикновено чрез 
интернет 

• практиката за набиране на пари за проект чрез малки суми от 
редица хора 

• краудфъндингът е процес на искане от широката общественост за 
дарения, които осигуряват начален капитал за нови начинания 

ДАРИТЕЛИ Редица хора (тълпа), готови да подкрепят или инвестират пари 

ПОЛУЧАТЕЛИ Собственици на идеи и организатори, желаещи да започнат бизнес или 
проект 

ПОСРЕДНИЦИ Собственици на платформи, които организират връзка между получатели 
и дарители и начисляват 5-7% от средствата, събрани чрез техните 
платформи 

БАЗИРАНИ НА ДАРЕНИЯ Спонсорите даряват за каузи, които искат да подкрепят, без да се очаква 
обезщетение.  
 

БАЗИРАНИ НА 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Спонсорите получават непарични награди, често под формата на знак на 
признателност или предварително закупуване на продукти или услуги. 

БАЗИРАНИ НА ЗАЕМИ Спонсорите често получават фиксиран периодичен доход и очакват 
изплащане на първоначалната главна инвестиция. 

БАЗИРАНО НА КАПИТАЛ Спонсорите получават лихва под формата на собствен капитал в 
предприятието, което финансират, или, като алтернатива, споразумения 
за приходи или дял от печалба. 

KIA = KEEP IT ALL 
Задръжте всичко 

парите ще бъдат прехвърляни от платформата от поддръжници към 
проекта или получателя, независимо дали желаният размер на 
финансирането е достигнат или не 

AON = ALL OR NOTHING 
всичко или нищо 

парите ще бъдат прехвърлени на платформата от поддръжници към 
получатели, само ако проектната кампания постигне целта си за 
финансиране. 
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СОБСТВЕНИ ПАРИ ОТ 
СПЕСТЯВАНИЯ 

това е добър вариант, който не е рискован, но не всички имат достатъчно 
спестявания, за да започнат собствен бизнес. 

3F (FAMILY, FRIENDS, 
FOOLS / семейство, 
приятели, глупци) 

с други думи, да поискаме пари на заем от членовете на нашето 
семейство, приятели и хора, които може да познаваме и които ни се 
доверяват, наричани също „глупци“. 

БАНКОВ ЗАЕМ Банков дълг с определени правила и лихвен процент. 

ИНВЕСТИТОРИ И БИЗНЕС 
АНГЕЛИ 

физически лица или инвестиционни фондове, инвестиращи пари за дял в 
компания в замяна и желаещи да спечелят или продадат компания, 
когато дойде време, обикновено инвестират в иновативна бизнес идея и 
с глобален или международен потенциал 

КРАУДФЪНДИНГ практиката за набиране на пари за проект чрез малки суми от редица хора 

БИЗНЕС АНГЕЛ Бизнес ангелът е независим индивид, който осигурява капитал за 
развитието на бизнес. Обикновено богатите хора, бизнес ангелите (или 
ангелите инвеститори) имат за цел да помогнат на предприемачите да 
успеят с бизнес идея, като инвестират собствени пари. Бизнес ангелът 
може да инвестира пари в замяна на получаването на акции в компанията, 
не е задължително да са 51%. 

ИНВЕСТИТОР  физическо лице или инвестиционен фонд, инвестиращи пари за дял в 
компания в замяна и желаещи да спечелят или продадат компания, 
когато дойде време, обикновено инвестират в иновативна бизнес идея и 
с глобален или международен потенциал и изискват поне 51% от акциите 
в компанията.  

БАНКОВ ЗАЕМ банките осигуряват заеми или чрез гаранция за недвижими имоти, или 
иска от друго лице да даде тази гаранция, а именно да стане поръчител. 
Това е много рисковано за поръчител, тъй като винаги има възможност да 
не върнете банковия заем навреме. Има различни възможности за 
стартиране на малък бизнес в страните от ЕС и банковият заем е една от 
тези опции. Обикновено има държавни банки за развитие, чиято основна 
мисия е подкрепа на микро, малък бизнес и самостоятелна заетост.   
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