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Добре дошли в програмата „Вашият бизнес успех“ 

 

Имате бизнес идея. Решили сте да започнете бизнес или вече сте започнали бизнеса си и искате да го 

развивате. Програмата „Вашият Бизнес Успех“ ще ви помогне да изградите успех във вашите планове, 

като ви помогне да уловите, анализирате и подобрите своите идеи, планове и действия. 

Нужно е много повече, за да бъде успешен един бизнес, от просто добра идея. Трябва да обмислите 

нещата, за да увеличите максимално шансовете си за успех, като например вие ли сте подходящия 

човек за ръководене на бизнеса и дали клиентите ще харесат вашия продукт или услуга? 

Процесът на планиране на Вашия Бизнес Успех ще ви помогне да превърнете една идея в устойчив и 

насочен напред бизнес. Ще трябва да обмислите всички части на вашия бизнес, за да планирате как ще 

работи всичко. Това ще отнеме време и ангажираност от ваша страна, но ако инвестирате малко 

упорит труд и време сега, ще извлечете ползата по-късно! 

Седем мита за бизнес плановете 

Преди да продължите, разгледайте тези седем мита за бизнес плановете, които трябва да бъдат разсеяни: 

МИТ # 1: Моят бизнес е малък и не се нуждае 

от бизнес план. 

 

 Бизнес плановете са от съществено значение както 

за големи, така и за малки предприятия. 

 
МИТ # 2: Нямам нужда от бизнес план, тъй 

като знам къде отивам и какво да правя. 

 

 Чудесно, но процесът на подготовка на бизнес план 

помага да се разкрият алтернативни идеи, 

стратегии и идеи. 

МИТ # 3: Нямам време да напиша плана си, 

така че ще ангажирам консултант, който да го 

напише. 

 За да бъдете ангажирани с плана, той трябва да 

бъде написан от хората, които ще бъдат отговорни 

за неговото изпълнение. 
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Целта на Вашия Бизнес Успех не е да ви даде възможност да напишете перфектния план, а да имате 

прост, практичен план, който очертава какво искате да постигнете и как ще го постигнете. Стойността 

на бизнес плана не е в самия план, а в процеса на неговото изготвяне, преглед и актуализиране. 

Спрете да мислите за вашия бизнес план и започнете да мислите за процеса на бизнес планиране. Не 

забравяйте, че ако „планът е OK“ е по-добре, отколкото да нямате план или да чакате да създадете 

илюзорния „перфектен план“. 

За да ви помогне да развиете Вашия Бизнес Успех, тази учебник с упражнения включва набор от 

работни листове, които да ви помогнат да мислите за вашите планове и идеи и да проектирате Вашия 

Бизнес Успех. Въпреки, че учебникът с упражнения може да се използва самостоятелно като ресурс за 

бизнес планиране, той е създаден да се използва с приложението Your Business Success. 

За да се възползвате максимално от този учебник с упражнения, попълнете Работните листове в реда, в 

който се появяват. Вместо да се опитвате да напишете перфектния списък с идеи или изявления, или 

планове, първоначално просто запишете идеите си възможно най-бързо. Бизнес планирането е 

толкова творчески процес, колкото и аналитичен. 

Целта на програмата Вашия Бизнес успех е да ви помогне да уловите същността, духа и страстта на 

вашата бизнес идея, а не да представя подробен набор от електронни таблици на финансовите 

МИТ # 4: Веднъж написани, повечето бизнес 

планове просто събират прах на рафт. 

 

 Добрият бизнес план е жив, работен план, който 

непрекъснато се преглежда и актуализира. 

 
МИТ # 5: Един добър бизнес план трябва да 

бъде дълъг и подробен. 

 

 Със сигурност един добър бизнес план се нуждае от 

подробности, но това не означава, че трябва да 

бъде дълъг. 

МИТ # 6: Моят бизнес е различен от другите 

бизнеси и не се нуждае от бизнес план. 

 

 Всички бизнеси са еднакви по това, че трябва да се 

планират и да преглеждат резултатите, ако искат да 

процъфтяват и да се развиват. 

МИТ # 7: Основната цел на бизнес плана е да 

осигури финансиране. 

 

 Да, бизнес планът се използва за осигуряване на 

финансиране, но основната му цел е да предостави 

на компанията и хората, които работят в нея, насока 

за това какво трябва да се постигне. 
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планове. Разбира се, двете вървят заедно, но никой никога не се вълнува само от числата - освен може 

би счетоводител или финансов инвеститор! За повечето малки фирми, това което е необходимо за 

Вашия Бизнес Успех, е прост, ясен и практичен план със силна визия и ясен път за това как да 

превърнете ВЕЛИКА ИДЕЯ в ИСТИНСКА. 

Насладете се на всеки момент от програмата „Вашият бизнес успех“! 
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Разработване на вашата визия, мисия и ценности  

Визията на компанията се фокусира върху утрешния ден и върху това, което организацията иска най-

накрая да стане. Мисията е фокусирана върху това, което е днес и какво прави една организация, за да 

го постигне. И двете са жизненоважни за насочването на целите. 

Визия 

Визията служи като котва на всяка организация. Освен, че изразява вашите стремежи и мечти за 

вашата компания, тя също така предоставя рамката за цялото стратегическо планиране. В крайна 

сметка тя отговаря на въпроса „къде искаме да отидем?“ 

 

Визията описва къде компанията се стреми да бъде след като постигне своята мисия. Тя разкрива 

„къде“ на бизнеса - но не само къде компанията се стреми да бъде. По-скоро визията описва къде в 

общността или свята компанията иска да бъде в резултат от предлаганите от нея услугите  или 

продукти. Ето един пример: 

 

 

Свят без болестта на Алцхаймер 

Мисия 

 

Мисията по някакъв начин е визия, ориентирана към действие, която декларира целта, която 

компанията предоставя на своите клиенти и потребители. Тя често включва общо описание на 

организацията, нейната функция и нейните цели. В крайна сметка, мисията има за цел да изясни 

"какво", "кой" и "защо" на  дадена компания. Това е пътната карта за визията на компанията. Ето един 

пример: 

 

 

Нашата мисия е да трансформираме пейзажа на деменцията завинаги. До 
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деня, в който намерим лек, ще се стремим да създадем общество, в което 
засегнатите от деменция да бъдат подкрепяни и приети, ще могат да 

живеят в своята общност без страх или предразсъдъци. 
 

 
Ценности 

 
Ценностите са това, което подкрепя визията, мисията и оформя културата на вашата компания. 

Ценностите са вашите принципи и основни убеждения. Ето един пример: 

 

 

Ние разбираме: ние сме надеждни експерти, информирани                         
и вдъхновени от хора, засегнати от деменция 
Ние сме единни: заедно постигаме повече 

Ние ще го направим: търсим и постигаме трайна промяна. 

 

Ето пример за добре познат търговец на дребно. Ако някога сте посещавали магазин на IKEA, можете ли 

да го свържете с тяхната визия, мисия и ценности? 

Частта с визията на Вашия Бизнес Успех план от една страница е важна, тъй като това е мястото, където 

описвате бизнеса си така, както го виждате. Често една страхотна визия ще бъде забавна, ще стимулира 

мисленето и ще събуди както картина, така и емоции. Когато създавате визията си МИСЛЕТЕ 

МАЩАБНО, бъдете „безумно оптимистични“. 

Частта с мисията на вашия план от една страница описва целта, за която съществуват вашите продукти 

или услуги или вашият бизнес. Обикновено те адресират въпроса: „Защо клиентите ни купуват 

нашите продукти и услуги?“ 

За да ви помогнат да съставите своята визия, мисия и фирмени ценности, използвайте Работни листове 

1 - 6. 
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Много полезен съвет: Работете бързо над всеки работен лист, бъдете креативни и ако е 

възможно, споделете идеите си с други хора, особено с хората във вашата компания - още по-

добре, защо да не ги включите в процеса? 
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Работен лист 1: Разработване на вашата визия 

Запишете набързо ключови думи или кратки фрази в отговор на тези въпроси. Бъдете спонтанни и 

креативни, а не бавни и замислени! 

КАКВО? 

• Продукти и услуги? 

• Фирмен имидж и специализации? 

• Ролята на собственика? (практическа или 

управленска) 

  

КЪДЕ? 

• Местен, регионален, национален, глобален? 

• Клиенти (видове и местоположения?) 

• Бизнес функции? (продажби, маркетинг, 

операции) 

 

КОЙ? 

• Клиенти (кои са те?) 

• Партньорства и съюзи? 

• Специалисти консултанти (бизнес ментор, 

дизайнери на уебсайтове, счетоводител)? 

 

КОГА? 

• График за изпълнение на вашите планове? 

• Кога системите ще бъдат избрани и готови? 

• Кои са ключовите дати? 

 

ЗАЩО?  
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• Причина за плана? 

• Защо клиентите ще купуват? 

• Защо / някой друг трябва да инвестира в 

бизнеса? 

КАК? 

• Как ще финансирате плана си? 

• Как бихте описали културата на вашата 

компания? 

• Как ще наемете хора? 

 

Работен лист 2: Какво искате и какво не искате 

Тази дейност може да бъде извършена с някой, който действа като интервюиращ. Ще ви помогне да 

представите типа компания, която искате да бъдете и която не искате да бъдете. Може да счетете за по-

лесно да отговорите на въпросите в дясната страна на таблицата по-долу и след това да отговорите на 

въпросите от лявата страна. 

Опишете три характеристики на вашия 

продукт и / или услуги.   

Какъв е вашият 

продукт или 

услуга?? 

Опишете три неща, които вашият 

продукт и / или услуга НЯМА да правят. 

 

 

 

 

Опишете три характеристики на вашите 

НАЙ-ДОБРИ настоящи или потенциални 

клиенти. 
Кои са вашите 

клиенти? 

Опишете три характеристики на 

клиентите, които ще бъде по-добре да 

НЕ обслужвате. 
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Опишете три характеристики на 

успешния бизнес, на който се 

възхищавате и бихте искали да 

подражавате. 
Каква е вашата 

бизнес среда? 

Опишете три характеристики на 

бизнеси, на които НЕ ИСКАТЕ да 

подражавате. 

 

 

 

Работен лист 3: Записване на вашата визия  

Тази дейност е създадена, за да ви помогне да напишете своята визия. Продължавайте да я  

преразглеждате, докато не сте сигурни, че сте уловили своята визия. 

Стъпка 1: За да започнете, просто попълнете бланката за обща визия (чертеж 1) 

В рамките на следващите…………… години, ще израстна <въведете името на 

компанията>………………………………………. В успешен <въведете местен/регионален/национален/глобален 

>………………… < въведете типа или описание на вашия бизнес ………………………… осигуряващ <въведете 

продукти и/или услуга………………………………………………………….. на <въведете описание на вашите 

клиенти……………………………………………………………….     

 

Стъпка 2: Напишете отново своята визия, използвайки свои думи, за да я почувствате по-

скоро като вашата визия. 
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В рамките на следващите…………… години, ще израстна <въведете името на 

компанията>………………………………………. В успешен <въведете местен/регионален/национален/глобален 

>………………… < въведете типа или описание на вашия бизнес ………………………… осигуряващ <въведете 

продукти и/или услуга………………………………………………………….. на <въведете описание на вашите 

клиенти……………………………………………………………….     

 

Стъпка 3: Накрая напишете забавна, страстна, изключително оптимистична визия, която ви 

вдъхновява. 

 

Работен лист 4: Разработване на Вашата Мисия  

Запишете бързо ключови думи или кратки фрази в отговор на тези въпроси. Бъдете спонтанни и 

креативни, а не бавни и замислени! Помислете какво ще направи вашия бизнес успешен. 

1. Какъв е вашият продукт и / или услуга? 

 

  

2. Какво ви отличава от конкурентите? 

 

 

3. Опишете възможно най-подробно 

характеристиките на идеалните си клиенти. 
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4. Защо клиентите ще купуват вашия продукт и / 

или услуга? 

 

 

5.Каква стойност предлага вашият продукт и / или 

услуга за вашите клиенти? 

 

 

6.Какви уникални предимства предлага вашият 

продукт и / или услуга на вашите клиенти? 

 

 

7.Какви ценности и убеждения имате, които ще 

оформят и ще движат бизнеса ви напред? 

 

 

8.Как можете да развивате и споделяте тези 

ценности с клиентите? 

 

Работен лист 5: Идеи за вашата мисия  

Тази дейност е проектирана така, че да бъде извършена докато работите с някого, който играе ролята 

на интервюиращ. Това ще ви помогне да развиете творческите си идеи за вашия бизнес, за да ги 

включите в мисията си. 

Кажете ми защо вашите клиенти ще 

купуват вашите продукти и / или услуги. 
  

 

Преработете отново отговора си, заснет 

от интервюиращия 
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Какво се ангажира вашата компания да 

предоставя на клиентите си? 

 

Преработете отново отговора си, заснет 

от интервюиращия  

 

 

 

 

Какво обещавате на своите клиенти? 

 

 

Преработете отново отговора си, заснет 

от интервюиращия  

 

 

 

 

Защо сте вдъхновени относно бизнеса 

си? 

 

 Преработете отново отговора си, заснет 

от интервюиращия  

 

 

 

 

 

Работен лист 6: Разработване на вашата мисия  

Тази дейност е създадена, за да ви помогне да напишете вашата мисия. Продължавайте да я 

преразглеждате, докато не сте сигурни, че отразява как се чувствате и е приведена в съответствие с 

вашата визия. 

Стъпка 1: Първа чернова 
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Стъпка 2: Втора чернова 

 

 

Стъпка 3: Финална версия 

 

 

 

 

Разработване на вашата стратегия 

Стратегиите определят посоката на компанията и осигуряват рамка за оценка на важни бизнес 

решения. Поредица от добре дефинирани стратегии помага на бизнеса да остане съсредоточен. 

Силната стратегия е обширна, но помага да се гарантира, че бизнесът и хората са съсредоточени. 

Стратегиите дават отговор на критичен въпрос: Какво във времето ще направи този бизнес успешен? 
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Ефективните стратегии се отнасят както до вътрешни, така и до външни фактори, влияещи върху 

бизнеса. Вътрешни фактори са свързани със силните и слабите страни на компанията, докато 

външните стратегии отчитат възможностите и заплахите извън бизнеса. 

Ето пример от Асоциацията на Алцхаймер, която има три основни стратегии, предназначени да й 

помогнат да постигне своята визия, мисия и ценности, позволяващи да промени пейзажа на 

деменцията завинаги. 

 

Ново отношение при подпомагането 

Ние ще предоставим информация и подкрепа на всеки, който се нуждае от помощ, по начина, по който 

се нуждае - комбинирайки предоставяната подкрепа на място  директно на пациента наред с 

телефонни и онлайн съвети, за да помогнем на хората да се ориентират в лабиринта от здравни и 

социални услуги. Тази услуга ще бъде достъпна за всеки човек от момента на диагностицирането му  

нататък така, че никой не трябва да се сблъсква сам с деменцията. Нашата амбиция до 2022 г. е да 

достигнем до всички от момента на поставяне на диагнозата, за да предложим помощ и да 

предоставим универсално достъпна услуга за подкрепа и съвети.  

Ново отношение на обществото 

Ние ще променим разговора за деменцията. Ще внесем  въпроса за правата на хората с деменция в 

основния диалог от обсъждани теми и ще гарантираме, че хората с деменция се третират като 

равностойни членове на обществото. Ще осигурим промяна на национално ниво и в общностите, като 

подбудим всички, които искат да постигнат промяна и да се присъединят към движението в подкрепа 

на хората с деменция. През 2022 г. повече хора, живеещи с деменция, ще кажат, че живеят в общности, 

които ги подкрепят. Ще имаме повишена обществена осведоменост и разбиране на деменцията, 

прекратявайки стигмата, свързана със състоянието днес. 

Ново отношение при изследванията 

Ние ще задвижим програма за изследване на деменцията - обединявайки заедно изследователската 

общност и поставяйки знанието и опита на хората, засегнати от деменция, в сърцевината й. Това 

включва инвестиране на 50 милиона британски лири в първия специализиран в Обединеното Кралство 
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Институт за деменция и още 100 милиона британски лири в пилотни изследвания в целия спектър, 

включително биомедицински, профилактични, помощни технологии и изследвания. Амбицията ни до 

2022 г. е да направим най-голямата инвестиция в изследванията за профилактика, грижа и лечение на 

деменция. Това ще преобрази пейзажа на изследванията на деменцията тук и в чужбина. 

 

Един от начините да развиете цялостната си бизнес стратегия е да решите коя от следните четири 

общи стратегии да приемете, за да дадете на бизнеса си конкурентно предимство: 

• Стратегия за лидерство при разходите 

• Стратегия за диференциацията (разграничаване) 

• Фокус върху разходите 

• Фокус върху диференциацията 

Източник: Porter M. (1985): Конкурентно предимство: Създаване и поддържане на изключително 

представяне (Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance). 

 

Портър е нарекъл общите стратегии „Лидерство при разходите“ (без излишъци), „Диференциране“ 

(създаване на уникално желани продукти и услуги) и „Фокус“ (предлагане на специализирана услуга в 

пазарна ниша). Портър освен това е разделил стратегията за фокусиране на две части: „Фокус върху 

разходите“ и „Фокус върху диференциацията“. 

 

 Стратегия за лидерство при разходите 

Стратегията за лидерство при разходи е точно това - тя включва да бъдете лидер по отношение на 

разходите във вашата индустрия или пазар. Просто да сте сред производителите с най-ниски разходи 

не е достатъчно, тъй като се оставяте широко отворени за атака от други производители на ниски цени, 

които могат да подбият цените ви и следователно да блокират опитите ви да увеличите пазарния си 

дял. 

Най-големият риск при изпълнение на стратегията за лидерството при разходите е, че тези източници 

на намаляване на разходите не са уникални за вас и други конкуренти копират вашите стратегии за 
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намаляване на разходите. Ето защо е важно непрекъснато да намирате начини за намаляване на всеки 

разход. 

 

 

• Стратегия за диференциация 

Диференциацията включва правенето на вашите продукти или услуги различни и по-привлекателни от 

тези на вашите конкуренти. Как правите това зависи от точния характер на вашата индустрия и от 

самите продукти и услуги, но обикновено включва характеристики, функционалност, дълготрайност, 

поддръжка, а също и имидж на марката, която вашите клиенти ценят. 

• Фокусна стратегия 

Компаниите, които използват Фокусни стратегии, се концентрират върху определени пазарни ниши и, 

разбирайки динамиката на този пазар и уникалните нужди на клиентите в него, разработват уникални, 

нискотарифни или точно определени продукти за пазара. Тъй като обслужват клиентите на своя пазар 

уникално добре, те са склонни да изграждат силна лоялност към марката сред своите клиенти. Това 

прави техния конкретен пазарен сегмент по-малко привлекателен за конкурентите. 

Както при обширните пазарни стратегии, все още е важно да решите дали ще следвате Стратегията за 

лидерство при разходите или стратегията за диференциация, след като сте избрали Фокусната 

стратегия за свой основен подход. Независимо дали използвате стратегия за фокусиране върху 

разходите или за фокус върху диференцирането, ключът към успеха на общата фокусна стратегия 

е да се гарантира, че добавяте нещо допълнително в резултат на обслужването само на тази пазарна 

ниша.  

Не е достатъчно просто да се съсредоточите само върху един пазарен сегмент, тъй като вашата 

организация е твърде малка, за да обслужва по-широк пазар (ако го направите, рискувате да се 

конкурирате срещу по-добре обезпечени ресурсно  предложения на компании с по-широк пазарен 

дял). 

Портър специално предупреждава да не се опитвате да „хеджирате вашите залози“, като следвате 

повече от една стратегия. Каквато и обща стратегия да решите да преследвате, всички следващи 

решения, системи и действия трябва да бъдат съобразени с нея. Ето защо, ако решите да се 

конкурирате, използвайки  
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Стратегията за лидерство при разходите, това трябва да се отрази в начина, по който търгувате 

вашия бизнес, избора на доставки и материали, системите, които внедрявате и т.н.  

 

Използвайте работни листове 7 - 14, за да определите стратегията на вашата компания. 
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Работен лист 7: Основни компоненти на вашата компания 

Един от начините да развиете стратегията си е да решите коя от следните четири общи стратегии да 

приемете, за да дадете на бизнеса си конкурентно предимство: 

• Стратегия за лидерство при разходите 

• Стратегия за диференциация 

• Фокус върху разходите 

• Фокус върху диференциация 

Източник: Porter M. (1985): Конкурентно предимство: Създаване и поддържане на изключително 

представяне. 

Която и стратегия да изберете, ще повлияе върху структурата и управлението на вашия бизнес. 

Прегледайте следващите теми и идентифицирайте тези от тях, които смятате, че са КРИТИЧНИ за 

растежа и развитието на вашата компания - можете да добавите допълнителни теми към списъка, ако 

смятате, че нещо липсва. 

☐ Пазарно 

присъствие 

☐ Уникален продукт ☐ Имидж на 

компанията 

☐ Местоположение 

или географско 

разположение 

☐ Човешки ресурси ☐ Техническа 

експертиза 

☐ Ключови клиенти ☐ Счетоводство 

☐ Дистрибуция ☐ Репутация ☐ Капитал ☐ Е-търговия 

☐ Логистиката ☐ Цена на продукта ☐ Търговска марка / 

патенти 

☐ Паричен поток 

☐ Характеристики 

на продукта 

☐ Качество ☐ Ценообразуване ☐ Достъпност на 

продуктите 

☐ Характеристики 

на услугата 

☐ Умения / 

експертиза 

☐ Уебсайт ☐ Продажби 

☐ Технология ☐ Обслужване на ☐ Социална медия ☐ Марж на продукта 
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 клиенти 

☐  ☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  

Темите, които сте определили като КРИТИЧНИ, трябва да бъдат отразени в стратегията и целите. 

Работен лист 10: Силни страни, слаби страни, възможности и 

заплахи 

SWOT анализът разглежда потенциалните проблеми и въпроси вътрешно (т.е. силни и слаби страни) и 

външно (т.е. заплахи и възможности)  

СИЛНИ СТРАНИ: Какво работи добре 

във вашата компания? 
  

 

Как може да подобрите още повече 

това, което работи добре? 

 

 

 

СЛАБИ СТРАНИ: Какво НЕ работи 

толкова добре във вашата компания? 

 

Как може да разрешите тези проблеми? 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ: Какви възможности 

съществуват за вашата компания? 

 

Как може да извлечете печалба от всяка 

възможност? 

 

 

 

ЗАПЛАХИ: Пред какви заплахи е  Как може да смекчите или сведете до 
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изправена вашата компания? минимум въздействието на всяка 

потенциална заплаха за вашия бизнес? 

 

 

 

 

 

Работен лист 11: Достигане до Клиентите 

Тази дейност ще ви помогне да се съсредоточите върху ключовата целева група клиенти и да 

идентифицирате как най-добре да им продавате. 

Избройте и опишете три 

категории от вашите ИДЕАЛНИ 

или НАЙ-ДОБРИ клиенти 

 

Къде/как тези клиенти купуват 

вашите продукти/услуга сега и в 

бъдеще? 

 

Какви са вашите планове за 

ПРОМОТИРАНЕ и ПРОДАЖБА на 

вашите продукти/услуги на всяка 

категория клиенти 

 

Категория 1: 

 

 

 

 

 

  

Категория 2: 
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Категория 3: 

 

 

 

 

 

  

Работен лист 12: Проучване на КРИТИЧНИ проблеми 

Определете и проучете три КРИТИЧНИ проблема, които смятате, че ограничават растежа, 

рентабилността или ефективността на вашата компания. Целта на тази дейност е да се направи 

разграничение между симптомите и първопричината, която ви позволява да правите промени и 

подобрения. 

Избройте три проблема 

или симптома 

 

Каква е 

първопричината за 

проблема? 

 

Какво трябва да се 

промени и КАК? 

 

Как ще се измерват 

резултатите от 

подобрението? 

Проблем 1: 
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Проблем 2: 

 

 

 

 

   

Проблем 3: 

 

 

 

 

   

Работен лист 13: От тук до там! 

Използвайте тази дейност за да разсъждавате върху това, което е направило вашата компания успешна 

и какво е повлияло върху вашия растеж и успех в миналото. Сега превключете фокуса си, за да 

предвидите бъдещето! 

Текущ бизнес - СЕГА 

 

 Вашият бизнес в БЪДЕЩЕТО 

 

Избройте всички „Фактори на успеха“: 

  

  

  

 Избройте всички „Фактори на успеха“: 
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Избройте всички „Ограничаващи 

фактори“: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Избройте всички „Ограничаващи 

фактори“: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Работен лист 14: Стратегия 

Тази дейност е предназначена да ви помогне да напишете набор от кратки стратегии. Продължавайте 

да ги преразглеждате, докато не сте сигурни, че те отразяват как се чувствате и са приведени в 

съответствие с вашата визия. 

Стратегия 1: 
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Стратегия 2: 

 

 

Стратегия 3:  

 

 

Стратегия 4:  

 

 

Стратегия 5:  

 

 

Стратегия 6:  

Разработване на Вашите цели 

Целите изясняват какво се опитва да постигне вашата компания в конкретен и измерим формат. За да 

бъде ефективна, всяка цел трябва да бъде добре дефинирана и свързана, и съобразена с визията, 

мисията и стратегията на вашата компания. Целите дават възможност на служителите и другите да 

разберат какво се опитва да постигне бизнеса в конкретни, практични и измерими срокове. 

 

Въпреки, че най-важните бизнес цели са свързани с маркетинга и финансите, важно е да има цели, 

обхващащи целия спектър от фирмени дейности, особено тези, които са КРИТИЧНИ за успеха на 
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вашия бизнес. Няма определен брой цели, които бизнесът трябва да има, но ако са повече от 8 - 10 

цели, те стават трудни за управление.Програмата  Вашият Бизнес Успех препоръчва да имате цел, 

свързана с приходите и печалбата, 2 - 3 маркетингови цели и 4 - 5 оперативни или други цели. 

 

За да бъдат ефективни, целите трябва да бъдат възможно най-конкретни и да може да бъдат 

измервани. Целите са основният инструмент на вашата компания за осигуряване на отчетност и 

задържане на хората съсредоточени и проследяващи успеха. 

 

Ето няколко примера за възможни цели: 

 

Финансови 

 

Да се увеличат продажбите от 50 000 евро през 2019 г. на 125 000 евро до 

2022 г. 

Да се увеличи маржа на продукта с 25% в рамките на 12 месеца 

Да се намалят режийните разходи с 25% за две години 

 

Маркетинг и 

продажби 

 

Да се пуснат два нови продукта през второто тримесечие на 2020 г. 

Да се осигурят три ключови клиентски акаунта на стойност над 20 000 евро 

годишно до 2022 г. 

Да се увеличат продажбите на продукт X до 50 000 евро на тримесечие до 

2023 г. 

 

Операции 

 

Да се намалят запасите с 25% до 2020 г. 

Да се увеличи производството от 10 000 на 15 000 бройки на месец до юни 

2021 г. 

Замяна на ръчната система за контрол на запасите с компютърна система 

до 2022 г. 

Човешки ресурси 

 

Да се намали текучеството на персонала с 10% годишно до 2023 г. 

Да се въведе система за управление, базирана на резултатите, през 2021 г. 

Да се въведе нова система за управление на човешките ресурси до 2022 г. 
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НАЙ-ВАЖНО е целите на вашата компания да са в  тон и да подкрепят мисията и визията на вашата 

компания - ако не, те ще създадат объркване, липса на фокус и ще подкопаят Вашия Бизнес Успех. 

 

Използвайте работни листове 15 - 17, за да определите целите на вашата компания. 

 

Работен лист 15: Определяне на вашите цели  

Въз основа на областите, които сте определили като КРИТИЧНИ за вашия бизнес, стратегията на 

вашата компания и цялостната визия и мисия, използвайте следния контролен списък, за да изберете 

между 6 - 10 теми, по които смятате, че трябва да си поставите някакви цели. 

Финансови 

 

Маркетинг и 

продажби 

 

Операции 

 

Човешки ресурси 

 

☐ Приходи от 

продажби 

☐ Пазарен дял 

 

☐ Верига за доставки 

 

☐ Разходи за заплати 

 

☐ Оперативната 

печалба 

☐ Ключови акаунти ☐ Логистика / 

дистрибуция 

☐ Упълномощаване на 

персонала 

☐ Брутна печалба 

 

☐ Социална медия 

 

☐ Нива на инвентара 

 

☐ Преглед на 

работната ръка 

☐ Паричен поток 

 

☐ Реклама ☐ ИТ системи ☐ Обучение 

☐ Кредит 

 

☐ Уебсайт 

 

☐ Осигуряване на 

качеството 

☐ Подбор на персонал 

 

☐ Инвестиция ☐ Популяризиране ☐ Ефективността ☐ Здраве & 
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 Безопасност 

☐ Режийни разходи 

 

☐ Брой клиенти 

 

☐ Отпадъци 

 

☐ Благополучие на 

персонала 

☐ Е-търговия 

 

☐ Мрежов маркетинг 

 

☐ Партньорства 

 

☐ Преструктуриране 

 

☐  ☐  ☐  ☐  

 

☐  ☐  ☐  ☐  

 

 

Проучване и 

Развитие 

Околна среда и 

общност 

Друго Друго 

☐ Нови продукти 

 

☐ Зелени кампании 

 

☐  ☐  

☐ Подобрения 

 

☐ Действащи групи 

 

☐  ☐  

☐ Инвестиция 

 

☐ Емисии 

 

☐  ☐  

☐  

 

☐  ☐  ☐  

☐  ☐  ☐  ☐  
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Работен лист 16: Разработване на Вашите Цели  

Тази дейност е предназначена да ви помогне да развиете вашите идеи за целите, които сте посочили в 

Работен лист 15. 

Опишете необходимата 
дейност 

 

 Какво ще се случи и кога? 

 

 Какво е финансовото 
въздействие? 

 

Предмет на темата: 

 

 

    

 

Опишете необходимата 
дейност 

 

 

 Какво ще се случи и кога? 

 

 Какво е финансовото 
въздействие? 

 

Предмет на темата: 

 

 

    

 

Опишете необходимата 
дейност 

 Какво ще се случи и кога? 

 

 Какво е финансовото 
въздействие? 

Предмет на темата: 

 

 

    

 

Опишете необходимата 
дейност 

 Какво ще се случи и кога? 

 

 Какво е финансовото 
въздействие? 
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Предмет на темата: 

 

 

    

Опишете необходимата 
дейност 

 Какво ще се случи и кога? 

 

 Какво е финансовото 
въздействие? 

Предмет на темата: 

 

 

    

 

Опишете необходимата 
дейност 

 Какво ще се случи и кога? 

 

 Какво е финансовото 
въздействие? 

Предмет на темата: 

 

 

    

 

Опишете необходимата 
дейност 

 Какво ще се случи и кога? 

 

 Какво е финансовото 
въздействие? 

Предмет на темата: 

 

 

    

 

Опишете необходимата 
дейност 

 Какво ще се случи и кога? 

 

 Какво е финансовото 
въздействие? 

Предмет на темата: 

 

 

    

 

Опишете необходимата  Какво ще се случи и кога?  Какво е финансовото 
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дейност  въздействие? 

Предмет на темата:     

Работен лист 17: Съставяне на вашите цели  

Тази дейност е създадена да ви помогне да напишете набор от кратки цели. Продължавайте да ги 

преглеждате, докато не сте сигурни, че отразяват как се чувствате и са приведени в съответствие с 

вашата визия. 

Цел 1:  

 

 

 

Цел 2:  

 

 

 

Цел 3:  

 

 

 

Цел 4:  

 

 

 

Цел 5:  
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Цел 6:  

 

 

 

Цел 7:  

 

 

 

Цел 8:  

 

 

 

Цел 9:  

 

 

 

Цел 10:  
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Разработване на планове и проекти  

Плановете и проектните планове са специфичните действия и задачи, които трябва да изпълните, за да 

постигнете целите на компанията. В идеалния случай всеки план трябва директно да се свързва с една 

от целите на компанията и да допринася положително за растежа, успеха и развитието на компанията. 

В рамките на програмата Вашия Бизнес Успех проектите осигуряват градивните елементи, водещи до 

постигане на целите, визията и мисията на компанията. 

 

Въпреки че планът е важен, процесът на планиране често е дори по-важен. Работейки върху процеса 

на планиране, много проблеми стават по-ясни, което прави по-лесно да се определят действията, 

необходими за изпълнението на плана. 

 

При подготовката на всеки план има няколко прости, но важни стъпки. По време на процеса на 

подготовка е препоръчително да се изчислят разходите и времето, свързани с всяко от действията - 

това помага да се гарантира, че планът е практичен, осигурен с ресурси и изпълним в рамките на 

времевите ограничения. Най-добрият съвет при разработването на планове е: 

 

„Направете своите планове внимателно. Изпълнете ги навреме и 

съгласно бюджет. Следете напредъка и измервайте резултатите“ 

 

Използвайте работни листове 18 - 19 за да разработите плановете и проектите на вашата 

компания. 
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Работен лист 18: Разработване на планове и проекти  

Проектите са като градивните елементи на вашия план. Те могат да бъдат използвани за превръщането 

на целите на вашата компания в практични, конкретни действия, които дават резултатите, необходими 

за постигането на вашата визия и мисия. Използвайте този работен лист, за да планирате всеки свой 

проект. 

 Цел: 

Име на проекта 

 Как ще се измерват резултатите от 

подобрението? 

Какво ще бъде 

въздействието от 

завършването на 

този проект? 

 

   

Как ще следите 

напредъка? 
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Как ще 

измервате 

резултатите? 

 

   

Какви са 

следващите 3 - 6 

стъпки? 

 

 

   

 

 Цел: 

Име на проекта 

 

 Как ще се измерват резултатите от 

подобрението? 

 

Какво ще бъде 

въздействието от 

завършването на 

този проект? 

 

   

Как ще следите 

напредъка? 
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Как ще 

измервате 

резултатите? 

 

   

Какви са 

следващите 3 - 6 

стъпки? 
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 Цел: 

Име на проекта 

 Как ще се измерват резултатите от 

подобрението? 

Какво ще бъде 

въздействието от 

завършването на 

този проект? 

 

   

Как ще следите 

напредъка? 

 

 

 

   

Как ще 

измервате 

резултатите? 

 

   

Какви са 

следващите 3 - 6 

стъпки? 
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Работен лист 19: Съчетаване на Всичко Заедно  

Преди да въведете плановете си във Вашия Бизнес Успех, обобщете целите и плановете си в този 

работен лист. 

Цел Име на проекта 

 

Отговорно лице 

 

Дата на завършване 
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Вашият успешен бизнес план в една страница 

Вмъкнете и обяснете, след като видим платформата Вашият Бизнес Успех -  YBS 

Визия   

Мисия   

Ценности   

Стратегии   

Цели   

Планове    

   

   

 


