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 „Проектът „Вашият бизнес успех” е финансиран с подкрепата на 

Европейската комисия. Този документ отразява само вижданията на 

авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да 

е използване на съдържащата се в него информация. 
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Този Наръчник за най-добри практики предоставя на 
амбициозните, стартиращи и опитни предприемачи 
конкретни примери за това как успешно да планират 
бизнеса си и кои YBS инструменти и функции са на 
разположение, за да gи подкрепят. Учителите и 
обучителите се възползват от примери от реалния 
живот, за да обогатят и подобрят своите курсове. 

 
Добре дошли в наръчника за най-добри практики за вашия успех в бизнеса - 
Планиране на бизнес успех. Дигитална публикация, която насърчава споделянето на 
знания и взаимното обучение чрез идентифициране и споделяне на водещи 
иновативни подходи в бизнес планирането. В следващите глави ще прочетете за 
опита на начинаещите, стартиращи и опитни предприемачи от цяла Европа с 
програмата Your Business Success (YBS) и как те са планирали своя бизнес, като 
обяснявате какво работи и какво не в ежедневната им практика.  

Този сборник е съставен през 2020-2021 г. по време на глобалната пандемия COVID-19 - 
странно и трудно време за всички нас, но също така и период, който значително ускори 

въвеждането на цифрови инструменти и приложения за комуникация, обучение и 
планиране. Преподавателите и обучаващите се бяха запознати с новите цифрови начини 
на работа, но също така ни беше напомнено колко ценни могат да бъдат преживяванията 

лице в лице, особено когато се използват заедно с 
цифровите начини на работа. 

Надяваме се, че сте вдъхновени от събраните тук 
примери, за да започнете да използвате (цифрови) 
инструменти за бизнес планиране във вашето 
предприятие или вашата практика на преподаване и 
обучение.  

Инициативата „Вашият бизнес успех“ 

Вашият бизнес успех е проект по програма Еразъм +, 
обединяващ партньори от Португалия, Холандия, 
Великобритания, Гърция, Румъния и България. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
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YBS има ясна цел: да разработи иновативен подход, който да позволи на амбициозните 
предприемачи и собствениците / мениджърите на бизнеса на микро и малки предприятия 
да изготвят практически и насочени към изпълнението бизнес планове. Това ще бъде 
постигнато чрез разработването на нов инструмент за дигитално бизнес планиране и нов 
курс и учебни ресурси. 

Този наръчник с най-добри практики се основава на практическия опит и знания на 
специалисти от сферата на образованието от целия европейски континент, събрани от 
партньорите по проекта YBS. Партньорите по проекта чрез своите мрежи  достигнаха до 
бизнеси, които използват инструментите за бизнес планиране на всички нива - от пионери 
до тези, които правят първите си стъпки в използването на онлайн инструменти. Работихме 
и интервюирахме амбициозни, стартиращи и опитни предприемачи, които питаха не само 
какво работи, но също толкова важно какво не работи при бизнес планирането и защо.  

Казуси 

Следващата ни глава с казуси показва практически примери, илюстриращи как участници в 
програмата „Вашият бизнес успех“ са се възползвали от участието си в курса за обучение 
YBS и приложението за цифрово бизнес планиране на YBS. 

За да помогнем,  казусите се основават на опита на предприемачите, така че всякакви 
препоръки и практически съвети идват директно от тях! 

  

 Най-добри практики 

В допълнение, идентифицирахме и 
включихме предприятия извън 
проекта, за да илюстрираме как те 
прилагат добри практики в бизнес 
планирането и управлението. 
Насладете се на специална глава с 
множество примери от цяла Европа за 
начина, по който стартиращите 
предприемачи, но също така и добре 
установени компании успешно 
планират своя бизнес и преодоляват 
предизвикателствата, пред които са 
изправени. 

 
Топ съвети  
 
В последната глава на ръководството 
включихме практическите примери, 
обобщавайки общи теми и практически 
съвети, които предприемачите могат да 
следват за да подобрят своето бизнес 
планиране и да направят по-добро 
използването на инструментите за бизнес 
планиране.  
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     КАЗУСИ 
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Ellie Moore, Weirdo Ellie Cosplay 

[https://www.instagram.com/weirdo_ellie_cosplay/] 

 

Косплей е практиката да се обличате като герой от 

филм, книга или видео игра. Започнах косплей, тъй 

като винаги обичах костюмите и мислех, че това ще 

бъде забавно хоби. Обаче ми донесе много повече - 

приятели, увереност и толкова щастие, а също и 

стартиращ бизнес!  

Моите видеоклипове и публикации в Instagram, 

Facebook, YouTube и TikTok могат да включват неща като 

външен вид на грима, обичаен влог и отзиви за 

продукти. Нямам опит как да планирам и управлявам 

бизнес и исках да науча повече. 

Учебникът за курса Вашият бизнес успех беше много 

полезен и ми даде указания и идеи за това как да 

планирам бизнеса си. Това ме накара да разбера колко много трябва да го обмисля, преди 

да ангажирам пари. Също така вече имам по-добра представа за неща, за които трябва да 

мисля и да ги развивам.Мисля, че бих могла да използвам инструмента за дигитално бизнес 

планиране или друго подобно. 

Моят съвет към други амбициозни предприемачи би бил да получат цялата помощ, 

която могат, и да се опитат да бъдат практични и креативни, за да се отличат от другите! 

“Аз съм косплей инфлуенсър. Имам 

12К последователи. Преглеждам 

продукти и споделям как да създавам 

косплей герои.” 

 



Най-добри практики                                                                                                                                              

Наръчник 

 

 

 

DJ  X-TO  - Християн Михов  

[www.facebook.com/maxeventbg] 

Нашата компания прави най-различни неща, вариращи от отдаване под наем на DJ 

оборудване и озвучителна техника до организиране, осигуряване и озвучаване на 

събития, но също така и креативен, графичен и уеб дизайн, социални мрежи, 

реклама и печат.  

Интересувах се от цялостния процес на бизнес 

планиране и как програмата „Вашият бизнес 

успех“ може да помогне да направим нашия 

бизнес по-устойчив в дългосрочен период, особено 

по време на избухването на COVID-19 и затварянето 

на ресторанти и нощни клубове.  

За мен беше важно да повиша разбирането си за 

потенциалните възможности и рискове при 

управлението на собствен бизнес. SWOT анализът и 

как да се минимизират заплахите в трудни 

времена беше много полезен елемент от програмата. Програмата „Вашият 

бизнес успех“ ни помогна да разберем какви са ценностите, които нашите продукти 

и услуги дават на настоящите и потенциалните клиенти. 

Като съвет, бих казал, имайте предвид винаги да търсите нови идеи, методи и 

инструменти, които биха могли да ви помогнат като предприемач да станете по-

гъвкави и приспособими към бизнес средата и нуждите на клиентите.  

“Програмата „Вашият бизнес успех“ 

ни помогна да подобрим бизнеса си 

чрез диференциация на компанията 

от подобни фирми на пазара” 
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Cristina Ribeiro, Protect Material de Proteção, Lda. 

[витуална фирма]  

 
Моята бизнес идея е комерсиализацията на лични 
предпазни средства, от които се откроява, наред с 
другото, оборудването за защита на очите и 
лицето, слуха, краката, ръцете, работата на 
височина. Цялата тази широка гама оборудване е 
предназначена да предпази работника от 
професионални рискове, за неговата безопасност и 
здраве. Ние работим на най-разнообразните 
пазари: гражданско строителство, пожарогасене и 
промишленост като цяло. 

Какви бяха вашите нужди в програмата YBS? 

Участието в тази програма ми позволи да имам 
отличен помощен инструмент за изработването на 
моя бизнес план. Приложението съдържа всички 
важни и последователни точки на бизнес план. Чрез 

приложението ще мога да проследя пътя на моя бизнес.  

 

 

 

“Програмата „Вашият бизнес успех“ 

ми даде ясни насоки за 

разработването на моя бизнес план” 
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Кои елементи от програмата са ви били 
най-полезни и защо? 

Посетих курса за обучение YBS и използвах 
инструмента за онлайн бизнес планиране 
на YBS. Приложението YBS ми позволява да 
подобря пазарния анализ, както и 
финансовия анализ на моя бизнес. 
Намерих за важни всички елементи на 
инструмента, дефиницията на мисията, 
визията, пазарния анализ и финансовия 
анализ. Тъй като бизнес планът е важен 
инструмент за управление, наложително е 
при изготвянето му всички точки да са 
добре дефинирани, за да се намали рискът 
от провал в бизнеса.. 

Какъв е вашият съвет към други 
(амбициозни) предприемачи по 
отношение на бизнес планирането? 

Моят съвет би бил първо да дефинирате 
бизнеса ясно, да определите целевата 

аудитория, конкурентите силните и 
слабите страни на бизнеса. Необходимо е 
да бъдем взискателни при изготвянето на 
бизнес плана, тъй като този документ ще 
ни позволи да анализираме 
жизнеспособността на нашия бизнес. 

Някои последни мисли, Кристина? 

Тъй като бизнес планът е изключително 

важен документ за създаването на бизнес, 

програмата YBS се превръща в актив, 

защото е отличен помощник за 

изготвянето му, като се фокусира върху 

всички приложими точки от бизнес плана. 

С програмата YBS не губим пътя си. С 

приложението YBS всички лица могат да 

изготвят бизнес план. Просто трябва да 

следвате всички стъпки ... 
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Orsolya & Szabolcs Bőjte, Map your rubbish! MYRA app 

 

Екипът на MYRA е много ентусиазиран относно 

решаването на устойчивостта и социалните 

проблеми чрез използването на технологии. 

Проблемът, който са установили, е, че има много 

отпадъци, огромни купчини боклук. 

Тяхното решение е приложението MYRA, което 

може да се превърне в система без отпадъци, 

където боклукът вече не е боклук, а е безкраен 

ресурс. MYRA предоставя интерактивно мрежово 

решение на живо, базирано на функцията за 

геолокация със „склад за боклук“. APP ще свърже МСП 

и други субекти, които се занимават с управление на 

отпадъците и местни потребители. 

 

Какви бяха вашите нужди в програмата YBS? 

Участието ни в програмата YBS беше обусловено от възможността да изготвим бизнес план за нашия 

бизнес, който е на път да започне. Идеята за това беше „узряла“ миналата година, откакто го 

“Следвайте стъпките на 

приложението YBS и няма да 

съжалявате!  

Това ще се изплати по-късно!” 
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планираме и полираме ... но се надявахме да намерим нещо ново и по-ефективно чрез това 

приложение. 

 
Кои елементи от програмата смятате за  
най-полезни? 

За да можете да поставите всичко на едно 

място, помислете за процеса на планиране като 

цяло и фактът, че инструментът може да ви 

накара да мислите за подробности, които могат 

да ви изплъзнат - това е от голяма помощ. 

Тъй като трябваше да формулираме и поставим 

на хартия мисията, визията, пазарните 

изисквания и финансовите въпроси се оказа 

много полезно за нашето планиране. 

Как програмата Your Business Success 
помогна да планирате бизнеса си? 

Както беше подчертано по-горе, ключовите 

фактори, които ни помогнаха при нашето 

планиране, беше значението на 

формулирането и пускането на хартия на 

конкретни неща за нашия бизнес, дори от най-

ранния етап на планирането (визия, мисия, 

целева аудитория / клиенти, възможни 

партньори и др.). Понякога сме склонни да 

бързаме с нещата и да не отделяме подходящо 

внимание на определени фази, които, както се 

оказа сега, могат да бъдат от най-голямо 

значение в по-късните етапи на бизнеса. 

Какъв е вашият съвет към други 
начинаещи предприемачи по 
отношение на бизнес планирането ? 

Да обърнете внимание на възможно най-много 

детайли. Много е важно да планирате бизнеса 

си възможно най-щателно, тъй като той 

представлява основата на вашия успех. 

Доброто планиране ще доведе до успешен 

бизнес, доказано е многократно. Затова, не 

забравяйте да формулирате 

предложението си за стойност – което 

представлява целта на вашия бизнес, 

идентифицирайте вашите ресурси, дейности, 

партньори и клиенти възможно най-конкретно. 

Опитайте се също да предвидите всичките си 

разходи, които могат да възникнат, за да 

планирате реалистично. 

Някакъв допълнителен съвет? 

Останeте съсредоточени! Не се  отклонявайте 

от основните си цели. В процеса на планиране 

може да искате да обърнете внимание на 

всички малки подробности, които ви минават 

през главата, но не бива да позволявате това да 

се случва. Важно е винаги да имате предвид 

къде искате да стигнете и какво искате да 

постигнете. Следвайте стъпките на 

приложението YBS и няма да съжалявате!
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Pedro Flores, Flores Around the World 

[www.floresaroundtheworld.com]  

 

Ние сме блог за пътувания, предлагащ съвети за 

пътуване и вдъхновение за хората да пътуват 

повече и се стремим да създадем наше собствено 

туристическо удобство. 

Какви бяха вашите нужди в програмата YBS? 

Като онлайн бизнес, който възнамерява да стане 
физически, има много аспекти, които не знаем и ще 
вземаме предвид, докато сме на етапа на планиране 
(текущото ни състояние). 

Основната ми цел беше да получа някои насоки 
откъде да започна и да науча какво да погледна, 
когато създавам бизнес плана си. 

Както бе споменато, сега започваме да изграждаме 
нашия бизнес план така, че засега няма какво много да се подобрява, трябва да го 
направим и след това да преценим какво трябва да се подобри. 

 

 

“Бизнес план за успеха на вашия 

бизнес в една страница е победител! 

Прост, страхотно изглеждащ и много 

ясен документ” 
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Кои елементи от програмата смятате за  
най-полезни? 

По мое мнение инструментът за планиране бе 

един от най-добрите елементи на програмата. 

Струва ми се, че ще го използвам много, когато 

нещата започнат да стават реални. Бизнес план 

в една страница е печеливш! Прост, страхотно 

изглеждащ и много ясен документ с цялата ни 

бизнес информация, която със сигурност ще 

бъде полезна за презентации и бизнес 

представяния. 

Как програмата Your Business Success 
помогна (за планиране) на вашия 
бизнес? 

Ключовият момент от програмата беше 

фокусирането върху това, което е важно да се 

дефинира ясно на ранния етап от моя бизнес 

план (което беше моята цел). Етапът на 

планиране е от решаващо значение за успеха 

на всеки бизнес и аз съм склонен да 

прибързвам в тази част от процеса, 

пренебрегвайки или не обръщайки 

подходящото внимание на изключително 

важни аспекти, като правилното формулиране 

на мисията и визията. 

Какъв е вашият съвет към други 
(амбициозни) предприемачи по 
отношение на бизнес планирането? 

Фокусиране! Според мен това е един от най-

трудните аспекти за справяне. На ранен етап от 

планирането трябва да приемаме огромни 

количества нова информация и мислите 

започват да се разпространяват навсякъде. 

Това неизбежно ви откъсва от реално 

приложимите неща, по които трябва да 

работите, и затруднява ясната представа за 

това как трябва да изглежда вашият бизнес 

план,  каква информация трябва да бъде 

включена в него и какво трябва да бъде 

пропуснато.  

Отначало може да сте затруднени, но ако се 

съсредоточите и подходите стъпка по стъпка, 

нещата започват да  идват на  правилното 

място. 

Някои финални  мисли, Педро? 

Бих искал да благодаря на YBS за създаването 

на тези сесии и на всички преподаватели, 

участващи в подпомагането на нас, 

амбициозни предприемачи, да намерим пътя 

си в трудното търсене, което създава нов 

бизнес. 

За нов предприемач по-голямата част от 

първоначалната работа се чувства като „ходене 

на сляпо в тъмнината“ и този вид сесии ни 

дават малка светлина към правилната посока.
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Carolina Papageorgiou, Art of π 

[www.artofp.gr]  

Art of π е частна компания за ръчно изработена 
бижутерия, инициирана от дизайнера Каролина 
Папагеоргиу. Каролина проектира ръчно 
изработени бижута от полускъпоценни камъни, 
панделки, перли, сребро и месинг. 

Какви бяха вашите нужди в програмата YBS? 

Винаги съм запалена да правя последователни подобрения, 

за да подобря малкия си бизнес. Според мен това е от 

решаващо значение за неговия успех и устойчивост. Неща 

като постоянен мониторинг на паричния поток, използване на 

социални медии за маркетинг, молба за помощ и насоки в 

области, в които съм по-малко компетентна, това са някои от 

основните цели за подобряване на себе си като собственик на 

бизнес и на бизнеса си. 

Всеки собственик на бизнес трябва редовно да преглежда своя бизнес план, ако иска да има успешен 

бизнес. По този начин основната цел, като участваща в програмата „Вашият бизнес успех“, беше 

желанието ми да прегледам текущите резултати и да идентифицирам най-вероятните стратегии за 

растеж. 

 

“Всеки собственик на бизнес трябва 

редовно да преглежда своя бизнес 

план, ако иска да има успешен 

бизнес." 
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Кои елементи от програмата ви се 
видяха най-полезни, Каролина? 

Онлайн инструментът за бизнес планиране YBS 

беше най-полезната част от този опит. 

Софтуерът е прост, а инструментът е лесен за 

използване. Той  може да бъде много ценен за 

нови стартиращи фирми, тъй като помага за 

структурирането на всеки елемент от бизнес 

плана. На потребителя се предоставя онлайн 

урок, обясняващ всяка тема за попълване и 

предоставящ примери. Инструментът 

предоставя съвети стъпка по стъпка  за 

улесняване на създаването на бизнес план. 

Графичният дизайн на интерфейса е 

привлекателен, лесен за използване и 

интуитивен с неусложнена система за 

уведомяване. 

Възможно е да се следи бизнеса, като се 

определят етапи за ключови задачи или 

проекти. Това е лесен начин да се уверите, че 

са постигнати всички важни цели. 

Също така оценявам автоматичните 

финансови данни, не се притеснявах от сложни 

електронни таблици или формули в Excel. 

Софтуерът поддържа всички популярни опции 

за прогнозиране.  

Какъв е вашият съвет към други 
(амбициозни) предприемачи по 
отношение на бизнес планирането? 

Бъдете в течение на тенденциите и 

проблемите, случващи се в сектора или 

индустрията, в която работите, както и на 

промените, които се случват в местната 

общност. Нещата, които изглеждат 

незначителни на повърхността, могат да 

окажат влияние върху това, което правим така, 

че винаги трябва да обмисляме всички 

възможности и да можем да адаптираме нашия 

бизнес план. 

Други мнения за бизнес планирането? 

Проверих някои други опции за инструменти за 

бизнес планиране. Инструментът YBS е най-

простият, най-лесен за използване и най-

богатата на функции опция, която съм тествала. 

Той дава всички инструменти  за покриване на 

широк спектър от нужди на бизнес 

планирането. Всеки може да се регистрира в 

приложението безплатно и то е достъпно от 

таблети и смартфони.
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Zsolt Butyka, Adventure Karavan 
Идеята за караванния парк възникна от реална нужда, когато разбрах, че 

караванният туризъм започва да става известен и да се практикува и в Румъния. 

Няма хубави места за паркиране, където 

пътниците да могат да зареждат и да се 

освежават. Следователно паркът ще бъде 

единствен по рода си в региона, отговарящ на 

реалната нужда на всички пътуващи с каравани 

през летните месеци. Удобства като детска 

площадка, кът за хранене, електричество, пране, 

скара, дренаж ще бъдат включени в цената. Тъй 

като това е само компания, която тепърва ще 

започне, ще бъдат положени усилия в маркетинга, за 

да привлечем възможно най-много гости. 

 

Какви бяха вашите нужди в програмата YBS? 

Предвид факта, че бизнесът е  стартиращ и средствата за създаването на сайта са невъзстановими, 

необходимо е да се започне с планиране дори от момента, в който е възникнала идеята за бизнеса. 

При използването на приложението YBS, Zsolt установи, че в началната фаза на планиране би могло 

да се обърне повече внимание при формулирането на мисията и визията на бизнеса, както и върху 

планиране на разходите, които ще възникнат по време на управлението на бизнеса. 

“Разбрах, че и след като бизнесът 

стартира и работи, онлайн 

инструментът YBS има възможност за 

проследяване на планираните 

дейности” 

 



 

 

 

 

 
 

Кои елементи от програмата считате за 
най-полезни? 

Смятам за много удачно, че след стартирането 

на бизнеса  онлайн инструментът YBS  дава 

също и  възможност да се проследяват 

планираните дейности, проектите, които 

трябва да бъдат въведени, спазването на 

сроковете, включва напомняния и задачи на 

служителите. Да създадете целия си план на 

една страница  е друг аспект, който си струва да 

се спомене.  Хубаво е да го  имате, за да можете 

да се върнете към него толкова пъти, колкото е 

необходимо. 

Как програмата Your Business Success 
помогна (за планиране) на вашия 
бизнес? 

Набавянето на всичко необходимо, 

обмислянето на малките детайли, 

дефинирането на всички важни дейности още 

преди стартиране на бизнеса може да се считат 

за най-важните стъпки, които трябва да бъдат 

взети предвид в процеса на планиране и 

приложението YBS дава възможност за тях. 

Както всички знаем, без добро планиране 

бизнесът може да не е толкова успешен. 

Следователно задълбоченото планиране е от 

решаващо значение. В ежедневието си сме 

склонни да бързаме с нещата и да 

изпълняваме определени задачи понякога 

само повърхностно. Приложението YBS кара 

собственика да помисли по-задълбочено, да 

преосмисли и да се задълбочи върху 

определени теми за по-дълго време, отколкото 

е планирано първоначално.    

Какъв е вашият съвет към други 
(амбициозни) предприемачи по 
отношение на бизнес планирането? 

Не забравяйте да обърнете внимание на 

възможно най-много подробности. Опитайте се 

да формулирате целите си, възможните 

предизвикателства, направете проучване на 

пазара или се опитайте да разберете колкото се 

може повече за конкурентите, за да сте 

сигурни, че вашият план е възможно най-близо 

до реалността. Говорете с възможно най-много 

приятели, потенциални клиенти, до които 

можете да стигнете. Не забравяйте и за 

маркетинга. 

Някои финални мисли, Zsolt? 

Приложението YBS е добре обмислен 

инструмент, който може да бъде в огромна 

подкрепа за предприемачите, независимо дали 

те са в началото на пътуванията си или вече 

управляват бизнеса си. Той дава възможност да 

сглобите всичко и може да ви накара да се 

замислите подробно какви са вашите планове 

и цели. Използвайте го с увереност. Понякога 

има някои аспекти, които се нуждаят от 

полиране, затова  е необходимо бизнес 

планиране. Опитайте го!
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Julian Varbanov, Fitness Online [аспириращ предприемач] 

 

Планирам да провеждам индивидуални фитнес тренировки присъствено и онлайн, 

както и да предоставям здравни консултации. Имам 

знания и практика като фитнес инструктор  повече 

от 10 години и сега реших да създам собствена 

компания. Имам няколко клиенти в страната и 

чужбина, които използват услугите ми като 

предприемач. Трябва да науча повече за това как да 

се регистрирам и да управлявам тази дейност като 

бизнес. Програмата „Вашият бизнес успех“ ми 

помогна да планирам идеята и дейностите в  

доходоносен реален бизнес. 
  

Всички програмни елементи бяха полезни, но за 

начинаещи като ме бе много полезно да науча за 

факторите, които трябва да имам предвид, когато планирам да започна или да 

развия собствен бизнес. Програмата ми помогна да подготвя проучване на пазара и 

да разбера как да визуализирам бизнеса си. Освен това бе много полезна да 

разбера нуждите на клиентите и да планирам дейности за предоставяне на 

персонализирано обучение. Освен това   YBS е лесен за ползване и безплатен 

предвид ограничените ресурси на стартираща фирма!  

“Инструментът за бизнес планиране на 

YBS е много полезен  да ви даде 

начални управленски умения и 

знания, ако нямате предишен опит 

като предприемач” 
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Salah Aldin Al Ayobi, HealthLab Medical Protection NL 
 

 Стартирах компанията си като представителен 
офис в Холандия за семейния си бизнес в 
чужбина, всичко това по време на глобалната 
пандемия covid-19. Моята стартираща компания 
внася и продава продукти за медицинска защита и 
здравеопазване за еднократна употреба, 
включително маски за лице, защитни гащеризони, 
покривни обувки, шапки и ръкавици.  

Заедно с моя наставник предприехме официалните 

стъпки за регистрация на компанията, а също и за 

разработване на стратегия. Интересно беше да 

научим на практика за международния бизнес и 

всичко, свързано с него, като изпращане на стоки, 

доставка, данъци върху вноса, документация, етикети 

за качество на ЕС и т.н.  

Приложението YBS ми позволи да симулирам сценарии, например вариращи в 

зависимост от покупните и продажните цени, добавяйки разходи за доставка. Това 

ми даде добра представа за предимствата и маржове  в резултат на  количествата на 

доставките и наистина ми помогна при определяне на цените и офертите за 

клиенти ми.  

 

“Приложението YBS ми позволи да 

симулирам сценарии, това ми даде 

добра представа за предимствата  от 

обема и маржове и наистина ми 

помогна да определям цените си” 
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Both Piroska, Dress up your books  

[www.facebook.com/dressupyourbooks]  

 

Ние създаваме корици за книги, учебници и 

брошури, които не само защитават любимите ви 

книги, но и дават на читателя уникална марка, 

така да се каже. Считаме за важно да направим 

нещата рециклируеми, за да предлагаме на пазара 

възможно най-малко пластмасови изделия. 

Ние сме частен бизнес, така че се нуждаем от 

цялата възможна помощ, затова приветствах 

възможността да участвам в програмата YBS. 

Тъй като нямахме добре разработен и добре 
обмислен бизнес план - бизнесът ни започна като 
хоби - чувствахме, че се нуждаем от дългосрочен 
план, но нямахме инструментите да го направим.  Не 

знаехме откъде да започнем. 

 

Кои елементи от програмата считате  за най-полезни? 

Смятаме за най-интересна и полезна частта за  представянето. Чрез описанията и точните 
дефиниции успяхме да създадем ясен бизнес план за нашия бизнес. 

“Тъй като нямахме добре разработен 

бизнес план, чувствахме, че се 

нуждаем от дългосрочен план, но не 

знаехме откъде да започнем ... " 

 



 

 

 

 

 
 

Тя ще ни помогне много, за да можем да 
систематизираме нашите планове, 
дейности и финансовото състояние на 
бизнеса. През повечето време 
счетоводните програми се занимават само 
със систематизирането на финансовите 
въпроси, но на платформата YBS мога да 
комбинирам бизнес плана си, дейностите 
си за изпълнение и финансовото си 
състояние. 

С опцията за добавяне на календар и 
допълнителен човек мога да виждам 
своите седмични / месечни дейности и 
това може да се вижда и от другите 
членове на екипа. 

Това което е много привлекателно за мен 
е, че в рамките на една година ще мога да 
видя на платформа накъде се развива 
бизнеса ми и това ще ми помогне да 
предприема по-нататъшни стъпки. 

Как програмата Your Business Success 
помогна (за планиране) на вашия 
бизнес? 

Получих реалистични насоки как да 
започна моето бизнес планиране, успях да 
помисля коя точно е целевата група за моя 

бизнес, имам точна идея - докато работех 
през платформата - за това как мога да 
достигна до тях, кой продукт за коя целева 
група е, какви са стъпките, които трябва да 
предприема, свързани с моя маркетинг за 
да популяризирам най-добре продуктите 
си. 

Частта от платформата за управление на 
проекти ми помогна много. Там мога да 
организирам плановете и дейностите си в 
предоставения календар така, че да следя 
какво вече е постигнато и какви са 
задачите, които все още трябва да изпълня 
за да достигна моите цели. 

Какъв е вашият съвет към други 
(амбициозни) предприемачи по 
отношение на бизнес планирането? 

Не забравяйте да изпробвате платформата 

YBS, тя може да помогне много за 

преосмисляне на вашия бизнес. Можете да 

създадете своя бизнес план много просто, 

като следвате посочените стъпки. Те са 

прости, разбираеми дори за предприемач, 

който сега започва нов бизнес. Късмет!
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Maria Borisova, 3M Studio Ltd. 

[козметично студио]  

 

Мария ръководи 3M Studio, козметично студио в 

град Варна, България. Собственичката има 21 

години опит и добре изградена мрежа от клиенти. 

Налице са колебания в приходите, основно от 

промяната на сезоните и в момента, поради 

влиянието на COVID-19 върху доходите на 

клиентите. 

Предложи ми човек, когото познавам, да участвам в 
програмата YBS и в началото не бях склонна. Нямам 
висше образование в областта на бизнеса и никога 
не съм мислила, че това би било полезно за моята 
дейност. Всичко се свежда до  много ръчна работа, 
лични контакти и удовлетворение на клиентите (и 

благополучието им разбира се). Съгласих се само заради моя приятел. 

 

Кои елементи от програмата смятате за най-полезни? 

След като използвах онлайн инструмента  се почувствах по-уверен в това, което правя с 
планиране на финансите си. 

“Планирането на вашия бизнес е от 

съществено значение. Няма значение 

дали управлявате малък или по-голям 

бизнес. Това е аспект, който не трябва 

да пропускате” 
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Всъщност никога не съм гледала на моето 
козметично студио като на истински 
бизнес, въпреки,  че то покрива всички 
редовни бизнес разходи, данъчни 
задължения и т.н. Сега се чувствам по-
уверена и мотивирана да планирам и 
управлявам студиото си от гледна точка на 
реална бизнес фирма, планирайки всички 
разходи и пасиви, заедно с приходите. 

 

Как програмата Your Business Success 
помогна (за планиране) на вашия 
бизнес? 

Сега се чувствам по-уверен в планирането 
и покриването на ежедневните си разходи. 
Както казах, преди се опитвах само да 
генерирам все повече и повече приходи. 
Получавах стрес всеки път, когато 
трябваше да плащам това и онова, сякаш 

не беше мое. Когато планирате всичко 
предварително в момента, в който идва, 
това носи по-малко стрес и няма да бъде 
„гадна изненада“, когато сметките почукат 
на вратата ви. 

Какъв е вашият съвет към други 
(амбициозни) предприемачи, Мария? 

Планирането на вашия бизнес е от 
съществено значение. Няма значение дали 
управлявате малък или по-голям бизнес. 
Това е аспект, който не трябва да 
пропускате. 

Никога не знаете какви предимства можете 
да получите, ако не опитате. Опитайте 
програмата „Вашият бизнес успех“ за да 
научите повече за себе си,  да бъдете 
стабилни и да се чувствате по-комфортно в  
ръководенето на собствен бизнес. 
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Takis Papahristos, Ktima Kakkavos 

[www.ktimakakkavos.gr]  

 

 

Ktima Kakkavos произвежда зехтин с най-високо 

качество под постоянния надзор на агрономите. 

Компанията изнася своите продукти по целия свят, 

като дава на своите клиенти възможност за 

поръчки преди прибиране на реколтата. 

Компанията произвежда маслини „Kalamàta“ във 

всички размери - от колосални до такива с размер 

на куршуми - без никакви болести по дърветата 

поради каменистите си основи. Околната среда на 

имението в близост до морето придава на маслините 

уникален характер и вкус. Ktima Kakkavos също 

произвежда сол, идваща от морското езеро Missolonghi с естествения метод за 

изпаряване под слънцето. 

 

 

 

 

“Наистина ми хареса как онлайн 

приложението YBS ме накара да 

помисля за  ключови части от моя 

бизнес като конкуренцията и 

проучването на пазара.” 



 

 

 

 

 
 

Какви бяха вашите нужди в 
програмата YBS? 

Живеем в бързо променящи се времена, 
особено за бизнеса. Ето защо, според мен, 

някои от най-големите предизвикателства, 
пред които сме изправени като бизнес 
мениджъри, трябва да се посрещнат и да 
се справяме с тези промени. 

Нашата основна цел беше да получим 
консултация за това как да бъдем гъвкави 
така, че да постигнем успех в бизнеса днес 
и как да подобрим нашите умения за 
планиране и организация. 

 

Как програмата Your Business Success 
помогна (за планиране) на вашия 
бизнес? 

Инструментът за онлайн бизнес планиране 
беше най-ценният елемент от програмата. 
Това приложение е динамичен 
инструмент, който осигурява стъпка по 
стъпка процес, който да се следва при 
дефиниране или предефиниране на бизнес 
плана. 

Интерфейсът е свеж и бърз! Програмата 
предоставя насоки и примери за това 
какво трябва да се включи в различните 
раздели. Това спести много работа. Беше 
много лесно да се направи бизнес плана. 

Прост и лесен за ползване, с директни 
бизнес теми за отговор и много плавен 
поток. 

Приложението е адаптирано и предоставя 
възможност за достъп до него от всяко 
устройство, от таблет или смартфон и от 
всяко място, дори когато не сме в офиса. 

Какъв е вашият съвет към други 
(амбициозни) предприемачи? 

Ако нов предприемач има идея, но не е 
сигурен откъде да започне или какво да 
направи, той / тя може да използва 
безплатния инструмент за онлайн бизнес 
планиране YBS, който ще го води през 
всеки етап от стартирането и управлението 
на бизнеса.  

Изисква се използването на бизнес плана 
като пътна карта за това как да 
структурирате, управлявате и развивате 
новия бизнес. Това е начин да обмислите 
ключовите елементи на бизнеса.
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Eugene Guiney, виртуална компания 

[студент по езикови и бизнес науки]  

 
Като част от моето обучение и опит за стаж исках 
да науча повече за това да бъда предприемач. Аз 
съм студент по езикови и бизнес науки и исках да 
разбера как да създам бизнес, тъй като това е 
нещо, което бих искал да направя един ден. 

 

Какво мислите за приложението Вашият бизнес 
успех? 

Ръководството е ясно, разбираемо и безпроблемно в 
обяснението на инструментите за навигация. Опцията за 
цял екран е приятна и излизането от нея е просто. 
Езиковите опции са представени добре и ще бъдат 
полезни за международните потребители. 

Графичният потребителски интерфейс е привлекателен и с хубаво анимирано известие след 
актуализиране на страницата на профила. Прозорецът за чат се появява добре и 
изскачащите известия са добре анимирани. Има включване на бутон за навигация в долната 
част на екрана за връщане на страницата нагоре. Добавянето на събитие към календара е 
лесно и ясно за промяна и изтриване на задачи, включително да  се превключва между дни, 
седмици или месеци. 

“Наистина ми хареса как онлайн 

приложението YBS ме накара да 

помисля за ключови части от моя 

бизнес, като конкуренцията и 

проучването на пазара.” 

 



 

 

 

 

 
 

Създаване на нова компания в 
приложението 

Създаването на нова компания не е 
сложно с регулируемите полета за 
описание за въвеждане на повече 
информация, плюс възможността за 
качване на фирмено лого. 

Интерфейсът на приложението YBS е ясен, 
като помага на потребителя да въведе 
информация за компанията. Текстът, 
обясняващ всеки раздел, помага на 
потребителя да дефинира заглавието, 
дефинирането на мисията, прогнозата и 
т.н., което няма да възпре начинаещите 
потребители. 

Графики и визуализация 

Секцията за целевия пазар предлага много 
данни, включително името, перспективата 
и цената на пазарния сегмент. Цялата 
информация се извежда в графична форма, 
за да визуализира данните, което дава 
възможност за по-добро разбиране на 
данните. Модулът за прогнозиране е много 
полезен и се конкурира с повечето 
софтуери за прогнозиране, които съм 
използвал. Финансовите таблици за 
печалби и загуби, баланс и паричен поток 

на бизнеса - всички са лесно достъпни и 
показват цялата ключова информация, 
която може да бъде експортирана като pdf 
файл. 

Опции за изход 

After all details of the business are inputted, 
all data is presented on the main home page 
simply and intuitively.  Ability to output 
Project details in excel, CSV, pdf is a great 
addition, also easy to print the data.  I can’t 
see how the user would get lost in the 
process, though the Help & Resources section 
is filled with all the necessary information to 
help users should they get stuck.   

Цялостно впечатление 

Като цяло дизайнът е интуитивен и лесно 
разбираем за придвижване. Изглежда 
страхотно както за мобилни устройства, 
така и за настолни компютри. Много 
информативен, без грешки и бъгове. 
Помага на потребителя при събирането на 
всички необходими данниза да дефинира 
по подходящ начин бизнеса, като 
предоставя полезен носител за генериране 
на бизнес план. Страхотно приложение, 
което може да помогне на хората да 
развият или поддържат бизнеса си.
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Exponential Training от Обединеното кралство управлява петгодишна система за бизнес планиране 

повече от десетилетие. Нов стратегически бизнес план е в процес на разработване, тъй като 

предишния изтича скоро. Настоящият стратегически бизнес план, наречен “Подобряване на 

представянето чрез хора” се основава на неговата визия, мисия, ценности и вярвания. Визията и 

мисията определят дългосрочната посока на бизнеса. Въпреки че те се преглеждат на всеки три 

години, те рядко се променят по някакъв основен начин - те осигуряват основата, на която стъпва 

Exponential Training. 

Визията на Exponential е: Да се създаде свят на високоефективни мениджъри, ментори и 

консултанти, независимо от географските граници и часовите зони. 

И нейната  мисия е да подобри ефективността на мениджърите, треньорите и консултантите чрез 

предоставяне на ангажиращи програми за обучение и оценка с голямо въздействие. 

Визията и мисията на Exponential се подкрепят от нейните 7 

ценности. Ценностите предоставят рамка за насочване на 

начина, по който компанията и членовете на нейния екип се 

държат при изпълнение на дейностите. Убежденията на 

компанията помагат на екипа на  Exponential  да взема 

решения въз основа на ясни убеждения, които съответстват 

на нейните ценности, мисия и визия. 

1. Компания, с която е удоволствие да се прави бизнес  

2. Наслаждавате на работата,  резултатите и наградите 

3. Уважение, развитие и овластяване на хората 

4. Добавяне на стойност чрез даване на най-доброто: нито 

повече, нито по-малко 

5. Експанзивно и глобално мислене 

6. Планиране, изпълнение, отразяване и подобряване 

7. Справедливост, честност и почтеност 

 

 

 

 

 

Exponential Training 

[www.exponentialtraining.com] 
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 “Намирам, че участието на моя екип дава 
прозрения, които иначе не бих получил, ако 
основавам всичко само на собствените си 
разсъждения. След като имате своя план, моят 
съвет е да го видите, прегледате и споделите с 
екипа си." Джон Мур - управляващ директор 
Exponential Training 

Компанията също така изготвя стратегическа 

декларация. Тази декларация помага да се 

информира и поддържа фокусът на 

организацията върху стимулирането на 

растежа и развитието. Това води до 

идентифициране на набор от стратегически 

приоритети и цели, които са свързани с набор 

от ключови показатели за изпълнение.  

Следващият етап от процеса на бизнес 

планиране е създаването на набор от годишни 

планове за действие за всеки стратегически 

приоритет. Те осигуряват основата на 

индивидуални цели и цели на изпълнението на 

екипа, които се обсъждат и договарят в 

рамките на Прегледа на управлението на 

изпълнението на  съответния член на екипа 

По време на прегледа на управлението на 

ефективността се обсъждат и съгласуват 

нуждите от обучение и развитие на членовете 

на екипа, което дава възможност за 

изготвянето на годишен план за обучение - 

това помага да се обвърже обучението и 

развитието с бизнес плановете и целите. Както 

годишният план, така и представянето на 

членовете на екипа се преглеждат на 

тримесечие, което позволява плановете 

непрекъснато да се актуализират.  

Въпреки че екипът на висшия мениджмънт е 

отговорен за изготвянето на бизнес плана и 

стратегиите, възгледите и мненията на 

членовете на екипа се включват в 

окончателните планове. Всички членове на 

екипа участват в годишен ден за бизнес 

планиране и комуникация, за да обсъдят 

резултатите от предходната година и да 

обсъдят плановете и приоритетите за новата 

година. След това процесът е отворен за 

реализация, по време на която се споделят и 

отбелязват постиженията и успехите.
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Guided Portugal е туристическа компания, специализирана в проектирани по поръчка частни 

обиколки, насочени към семейства или малка група приятели. Базирана е в гр.Порто, 

Португалия и работи в цялата страна. 

Основана е през 2016 г., след нарастващата нужда от туристически услуги, свързани с 

развитието на туризма, което Португалия постига през последните 8 до 10 години. 

Основателят, Марта, има диплома по туризъм и следдипломна квалификация по 

туристическо ориентиране и информационни услуги и работи в туристическата индустрия 

повече от 20 години. Тя реши, че е време да развие собствена компания, съчетавайки 

знанията и опита, които е натрупала през целия си академичен и професионален живот. 

В наши дни компанията предлага широка гама от висококачествени услуги. Започнала с предлагане 

на еднодневни обиколки из северната част на Португалия с 

превозни средства с капацитет до 7 души, с нарастващото 

търсене на техните услуги, компанията  започна да 

разширява своя автопарк и в днешно време разполага с 

превозни средства до 30 души, предлагайки по-дълги 

обиколки на цяла Португалия.  

Предоставяните услуги винаги имат висок стандарт на 

качество, като се започне от техния автопарк, който е 

съставен от превозни средства на Мерцедес, преминавайки 

покрай уникалните преживявания, предлагани на гостите 

(посещение на уникални места извън утъпканите писти, 

ресторанти от висок клас, тестване на вино и т.н.) и завършва с 

това, което те смятат за един от ключовите фактори за техния 

успех, шофьорите и екскурзоводите. 

Предлаганите обиколки са частни, което означава, че шофьорът или екскурзоводът са изцяло 

ангажирани с дадения гост и че никой друг няма да се присъедини към обиколката. 

Guided Portugal 

[www.guidedportugal.com] 
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“Започнете с „бебешки стъпки“ и вижте как 
пазарът реагира на вашия продукт. Оттам 
можете да решите в коя посока искате да 
върви вашият бизнес. Не правете твърде 
много неща наведнъж и останете 
съсредоточени върху целите си.” 

Поради директното обслужване на крайния клиент и качеството на услугите и автопарка на 

компанията, други фирми  като туристически агенции и туроператори на национално и международно 

ниво, започнаха също да търсят транспортните и екскурзоводни услуги на компанията. 

 

Това означава, че Guided Portugal в момента 

работи не само като туристическа 

компания, но и като доставчик на 

транспорт за други компании. Това й дава 

шанс да монетизира своя автопарк и човешки 

ресурси. 

Що се отнася до разходите на компанията за 

поддръжка  на автопарка и човешките ресурси 

– те са сред най-големите разходи, с които 

трябва да се справи компанията. Всички 

превозни средства са от висок клас и 

поддръжката им е много скъпа, за да се  

задържи и предлага едно и също ниво на 

обслужване през цялото време.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С човешките ресурси има подобно 

предизвикателство. Данъците върху доходите и 

социалните осигуровки са много високи в 

Португалия така, че компанията трябва да 

изчисли заплатата и свързаните с нея данъци. 

Предизвикателство е да се балансира между 

предлагането на висока заплата, поддържането 

на мотивацията и ангажираността на 

служителите и високите данъци, които са 

свързани с тази мярка. Тъй като туризмът е 

сезонна дейност, за да може да управлява 

разходите си, Guided Portugal има 4 служители и 

наема от 2 до 3 човека през активния сезон, за 

да помогнат с нарастващия обем работа. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Delikatess Accessories се занимава с производството на модерни, висококачествени, 
ръчно изработени чанти, дамски чанти, чанти за лаптоп и неофициални модерни 
аксесоари. Бизнесът е процъфтяващ в централния, селски регион на Румъния, в 
град Миеркуря Чук. Той е роден от любовта на собствениците към красивите и 
висококачествени продукти. 

Първоначално ключовите клиенти на бизнеса бяха млади жени, които не трябваше 

да избират между практичност и естетика, тъй като продуктите отчитат техните 

нужди. Има трима собственици на бизнеса, двамата са активни основно във фазите 

на проектиране и производство, а третият е управител на административната част 

на компанията. 

Като основни дейности на бизнеса можем да посочим 

дизайна и производството на артикули за стил на живот 

(дамски чанти, раници, чанти за лаптопи) заедно с 

продажбите (директно / лице в лице, онлайн, по панаири) 

на собствени продукти на Delikatess Accesories. Мащабът 

на клиентите впоследствие е разширен с предлагане на 

мъжки и детски аксесоари. 

Като ключов фактор за успех на своя бизнес, 

собствениците посочиха доброто планиране заедно с 

добре подбраните ключови партньори. В техния случай  

те работят с маркетингова компания и с компания - 

доставчик на  дизайнерски тъкани, която доставя техните 

суровини – персонализирани тъкани. 

 

 

 

 

Delikatess Accessories  

[www.delikatesaccessories.com] 

 



 

 

 

 

 
 

 

“Намерете ключови партньори и дефинирайте 
основните си дейности без да се опитвате да 
правите твърде много неща наведнъж.”  

Eszter и Csaba–собственици на  Delikatess 
Accessories 

 

По отношение на разходите, тези за персонал 

са най-големите, с които трябва да се справи 

компанията тъй като работи с екип от 5 

служители. За съжаление в Румъния 

държавните данъци, които трябва да бъдат 

платени, представляват огромни разходи, 

които всеки предприемач трябва да начисли. 

 

Това може да се разглежда като спънка за 

новосъздаден бизнес, тъй като въпреки, че 

целта е да се заплаща добре работната сила, 

която  се наема, за да е мотивирана и отдадена 

на компанията, ръководството трябва да 

начисля почти двойни разходи за труд и 

данъци.  

Предвид факта, че продуктите са фини и с 

високо качество, Delikatess Accessories 

създадоха онлайн магазин, но също така 

имат възможности да ги продават на място 

чрез няколко фирми с магазини, които с 

удоволствие продават продуктите на 

компанията на дребно.  

Комуникационните канали са както офлайн, 

така и онлайн, тъй като компанията участва в 

много панаири на ръчно изработени продукти 

и в социалните медии. Тя се опитва да се 

свърже и да общува възможно най-много със 

своите клиенти, за да отговори на техните 

нужди. 

 Eszter и Csaba, които са двама от тримата 

основатели на компанията, казват, че е трудно 

да оцелееш в такъв малък град като Миеркуря 

Чук. Понякога изглежда като „мисия 

невъзможна“ да поддържаме бизнеса си 

работещ, но възможността  да имат 

споменатите вече 5 служители ги уверя, че 

това, което правят, има стойност и клиентите 

им са готови да платят за техните продукти. 

Техният съвет за начинаещи предприемачи 

е винаги да се обръща внимание на нуждите на 

клиентите и да се опитват да ги удовлетворят 

възможно най-много. В допълнение, от 

първостепенно значение е  да се намерят 

ключови партньори и да се набележат 

основните дейности, без  да се опитват да 

прават много неща наведнъж. Обърнете 

внимание и останете съсредоточени върху 

това, което сте набелязали. След задълбочено 

планиране и много постоянство накрая може 

да  се постигнат  заложените цели! Бъдете 

фокусирани и обръщайте внимание на 

нуждите, които трябва да  удовлетворите. 
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GinT - Premium Spirits  е търговска марка за дестилерия. Дестилерия GinT е 
създадена през 2017 г. след доста планиране, подготовка и вземане на решения. 

Повечето бизнеси (успешни или не) започват с нещо, което е много близо до един 
от основателите. Този случай не е по-различен. За нас Gin е страст и работейки по 
нещо, което обичаме, винаги е много по-лесна, но и опасно. Въпреки причината за 
генезиса на проекта / компанията трябва да се извърши много планиране, 
подготовка и изучаване и всичко това води до вземане на решения и избор на 
пътища, които не винаги са това, за което желаем или за което сме били 
подготвени. Ще се опитаме да ви разкажем пътя си до деня, в който създадохме 
компания… 

 

Избор на пътя за бъдеще 

 Преди всичко друго трябваше да се вземе много важно 

решение: дали да произвеждаме продукта сами или да го 

прави трета страна, която ще произвжда джин по поръчка за 

нас? Ако предпочетем втория вариант, трябваше да се 

притесняваме и да планираме продажби и маркетинг. 

Решихме сами да произвеждаме джин. Това, което натежа  да 

поемем по този път, беше факта, че изграждаме марка, 

създаваме история, създаваме информираност и трябва да се 

свържем с нашите клиенти с нещо реално. Също така не 

искахме да бъдем заложници на трета страна, която ще 

контролира нашия продукт. 

Пътят бе  избран и възникнаха важни последици: джинът е 

алкохол и всичко, свързано с него е контролирано строго от държавата и подлежи на тежки данъци и 

правила. Правилата трябваше да бъдат изучавани и познавани много добре.  

 

GinT Distillery 

[www.tastegint.pt] 
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“Невъзможно е да бъдеш експерт във всичко и да 
вземаш правилните решения всеки път. Двама 
души, които мислят, ще намалят 
вероятността да се вземат грешни или лоши 
решения.” 

 

 

Финансиране на проекта 

Да вземем ли пари назаем или да го 

финансираме сами? В началото решихме да 

не вземаме пари назаем поради 

несигурността и знаехме, че няма да е лесно, 

защото няма да се ориентираме в „Син океан“. 

Както беше споменато по-рано, решихме сами 

да произвеждаме джин и затова трябваше да 

създадем дестилерия. Това изискваше 

значителна инвестиция. Вземайки това 

предвид, изчакахме, докато се появи 

правилният стимулиращ план. Това изисква 

търпение, търсене и за пореден път учене. 

 

 

 

Партниране 

Бизнесът  трябва да стартира от някъде и най-

добре е да не си сам. Това е принцип, който се 

опитвам да следвам. Един или двама партньори 

ще помогнат да управлявате проекта, да 

поддържате стратегия и да увеличите ноу-хау-

то. Невъзможно е да бъдеш експерт във всичко 

и да вземаш правилните решения всеки път. 

Двама души, които мислят заедно, могат да 

намаля вероятността за  вземане на грешни 

или лоши решения, ще направят работата по-

лесна за свършване, ще споделят болката и 

отпразнуването. Така или иначе партньорите 

са страхотни, но партньорството трябва да се 

основава на рационално решение, за да сте 

сигурни, че 1 + 1> 2 или в противен случай няма 

смисъл и в бъдеще ще има проблеми.
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Yourdailyteacup е магазин за чай (онлайн и офлайн) в два града в Холандия: 
Гронинген и Леуварден. За първи път компанията отвори магазин в Гронинген през 
2020 г. и една година след това -  втори магазин в Леуварден (по време на 
пандемията!). Това привлече доста вниманието и възхищението на обществеността. 

Преди това бизнесът вече беше стартирал онлайн с уебсайт и Instagram от 2017 г..  

 Заедно с онлайн бизнеса, Rensina Steursma - собственик на 

Yourdailyteacup, пише също блогове, споделяйки своя опит в 

пътуванията, интериора, храната (рецепти за храни и 

сладкиши), начина на живот и собствения си живот. Rensina 

е активна в Instagram на своя магазин, който използва, за да 

сподели за собствения си живот, тъй като повечето от 

клиентите й идват от Instagram. Наскоро тя също така 

стартира страница във Facebook, която получава доста 

положителна подкрепа от клиентите. Тя вижда социалните 

медии като разширение на уебсайта и магазините си. Тя 

подчертава, че за да може да се достигне броя на клиентите и 

тяхното внимание, което има в момента, е необходимо време, 

това не се случва за една нощ. 

По отношение на своите продукти, Rensina е много придирчива 

към това, което предлага нейният бизнес, защото уникалните 

марки и продукти са критичните фактори, които помагат на бизнеса й да се откроява от 

другите. Освен това, Yourdailyteacup се стреми да създаде „момент на релаксация“ за всички гости, 

които идват в магазина, като предоставя висококачествен чай, хубава прибори и аксесоари. 

 

 

 

 

Yourdailyteacup 

[www.yourdailyteacup.nl] 

 

 



 

 

 

 

 
 

Работа в мрежа 

Ренсина продаваше чая си на откритите 

пазари, преди да има магазин. В момента тя 

има два магазина, така че това вече не е 

необходимо. Обаче тя смята, че личният 

контакт е от съществено значение, тъй като 

накара потенциалните партньори да се 

чувстват важни, както и приятно. 

Учене през целия живот 

По отношение на знанията, Ренсина е 

придобила диплома като сомелиер за чай и 

сега следва задълбочено обучение в ITC 

академия, за да подобри своите умения и 

знания. Нейната цел е да предлага различни 

видове чай на всички, за да могат да намерят 

вкус, който им харесва.  

Човешки ресурси 

Бизнесът има повече служители от преди 

поради откритите магазини. Ренсина насочва 

вниманието им към страницата на магазина 

във Facebook, така че хората да ги познават и 

когато те говореха за любимите си чайове и / 

или аксесоари от Yourdailyteacup, тези продукти 

косвено да се рекламират на клиентите.  

Изглежда, че чайното приключение на Ренсина 

ще бъде изпълнено с позитивност и 

уникалност.
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Основната дейност на компанията е производството на мед от акация, рапица и 

слънчоглед. Производственият капацитет на кошерите е средно 2 тона годишно. 

Производителят е разработил и предлага иновативно решение за пчелните кошери 

- иновативна поликарбонатна хранилка собствено производство. 

Красен Христов е собственик на пчелин, намираща се близо до Варна, България със 

130 кошера. Зададохме му няколко въпроса за това как ръководи бизнеса си. 

Кои според вас са ключовите фактори за успех на 
бизнеса? 

Мисля, че е много важно да развиете собствен бизнес, който 

да ви доставя удоволствие. Най-добре е да превърнете 

хобито си във вашата бизнес дейност, така че да харесвате 

това, което правите. 

Също така е добре самият бизнес да дава положителни 

вибрации на предприемача, да му помогне да се чувства 

здрав и емоционално добре. В този смисъл развитието на 

пчеларството като бизнес е благоприятно предвид 

здравословните качества на меда и свързаните с него 

продукти, както и техните свойства за апитерапия. 

На трето място, близостта до природата и това, което тя дава на 

хората, е огромно предимство. Предприемачът трябва да вземе 

предвид защитата и опазването на природните ресурси, когато планира своя бизнес.  

KRASEN HRISTOV 

[Bee – Garden] 
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“Предприемачът трябва да вземе предвид 
защитата и опазването на природните 
ресурси, когато планира своя бизнес.” 

Срещали ли сте затруднения при управлението на бизнеса?  

Трудностите в нашия сектор са свързани с отравянето на пчелите при пръскане с пестициди на нивите 

със земеделски култури, от които пчелите събират пчелен прашец. Има затруднения при продажбата 

на готови продукти, които често се купуват на или под цената на произведения мед поради вноса на 

мед от Китай и Молдова с мед с по-лошо качество, но на много по-ниски цени. 

Какъв съвет ще дадеш на стартиращите предприемачи, Красен? 

Да планират внимателно дейността на своята компания, като вземат предвид рисковете и възможните 

пречки, и  набележат мерки за тяхното предотвратяване. Бизнес планирането и програма като Вашият 

бизнес успех са особено важни и полезни за предприемачите в селскостопанския сектор, тъй като 

повечето от тях нямат специфични познания за управление на фирма. 
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RAI Amsterdam е център за събития и конференции, който организира и улеснява 
многобройни срещи като националните годишни търговски панаири, конференции 
и театрални представления. Първото изложение на RAI е организирано през 1895 г. 
Всяка година центъра приветства средно 1,5 милиона гости в RAI, от панаири и 
конференции с 50 000 души до срещи с 10 души. Много от тези събития се 
провеждат в  изложбения и конферентен център с повече от 110 000 м2 площ, 
разпределени в 12 зали и различни големи и малки стаи и салони. 

 

Мисията на компанията се фокусира върху вдъхновяването 

на хората за здравословен баланс между социално 

(хора), екологично (планета) и икономическо (печалба) 

създаване на стойност. Следователно техната работа ще 

допринася за устойчивото развитие на всяка страна. 

Събитията, които се случват в RAI, допринасят все повече за:  

• Организиране и подпомагане на висококачествени 

събития, които да събират хората, да ги свързват и 

вдъхновяват; 

• Предлагане на идеално, атрактивно място за срещи за 

всички с разнообразие от предлагани услуги и оборудване; 

• Създаване на икономически и социални ценности за 

бизнеса  и за служителите. 

 

 

 

 

RAI Amsterdam 

[www.rai.nl/en] 
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“Raising our ambitions every year and developing 
new initiatives  allows us to continuously make 
improvements”   

Jan van den Bosch, Director Convention Centre 

Мисията им остава една и съща за дълго време, но те приспособяват своя стратегически план или 

цели, така че да отговарят на изискванията и нуждите на обществото. За периода 2019 до 2022 г. 

техните бизнес стратегически цели са: 

• Укрепване на основния бизнес към 

бъдещото развитие в сектора MICE 

(срещи, стимули, конференции и 

изложения); 

• Създаване на оптимален баланс в 

социалните разходи и ползи, като по 

този начин се увеличава социалната 

стойност. 

 

RAI се концентрира върху 6 стълба, които са 

полезни за техните клиенти, партньори, 

обществото и за самите тях: гостоприемство, 

иновации, ориентация към клиентите, 

професионализъм, предприемчивост и 

участие.  

Следователно може да се каже, че компанията 

се грижи за благосъстоянието на своите хора и 

обществото. За да се постигне това, талантите 

и изпълненията на служителите играят важна 

роля. Ето защо RAI установи устойчива 

политика за човешките ресурси, която 

насърчава благосъстоянието, добро 

здравословно състояние и начин на живот на 

техния персонал. Проучването за 

удовлетвореност на служителите се 

провежда ежегодно, за да се определят 

местата за подобрение на тази политика.  
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За да е по-лесно, събрали сме най-
добрите практически съвети от 
нашите експерти! 

Сега, след като изслушахме утвърдени собственици на бизнес, стартиращи 
предприемачи и онези, които се стремят да създадат собствен бизнес от цяла 
Европа, какво научихме? И как можем да приложим техните съвети в действие в 
нашето собствено бизнес планиране и преподаване?  

 

Съвети от начинаещи предприемачи 

Получете цялата помощ, която можете, и се опитайте да 
бъдете практични и креативни, за да се отличите от 
другите -  Ellie Moore 

Имайте предвид да търсите винаги нови идеи, методи и 
инструменти, които биха могли да ви помогнат като 
предприемач да станете по-гъвкави и приспособими към 
бизнес средата и нуждите на клиентите – Християн 
Михов 

Фокусиране! Според мен това е един от най-трудните 
аспекти за справяне. Не си позволявайте да се 

отдалечавате от истинските важни неща, които трябва да свършите. Отначало може да сте 
преуморени, но ако се съсредоточите и подходите стъпка по стъпка,  нещата започват да си 
идват на мястото - Pedro Flores 

Не забравяйте да обърнете внимание възможно на най-много подробности. Опитайте се да 
формулирате вашите цели, възможните предизвикателства, направете проучване на пазара 
или се опитайте да разберете колкото се може повече за конкурентите, за да сте сигурни, че 
вашият план е сравнително най-близо до реалността - Zsolt Butyka 

ВАШИЯТ БИЗНЕС УСПЕХ В ДЕЙСТВИЕ 
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Съвети от амбизирани предприемачи 

На първо място дефинирайте бизнеса ясно, 
определете целевата аудитория,  конкурентите силни и 
слабите страни на бизнеса. Необходимо е да бъдете 
взискателни при изготвянето на бизнес плана - Cristina 
Ribeiro 

Не забравяйте да формулирате ценовото си 
предложение - което представлява целта на бизнеса ви, 
идентифицирайте вашите ресурси, дейности, партньори и 
клиенти възможно най-конкретно - Orsolya & Szabolcs 
Bőjte 

Съвети от утвърдени собственици на бизнес 

Бъдете в течение на тенденциите и проблемите, случващи се в сектора или индустрията, в 
която работите, както и на промените, които се случват в местната общност. Нещата, които 
не изглеждат важни на повърхността, могат да окажат влияние върху това, което правим, 
така че винаги трябва да обмисляме всички възможности и да можем да адаптираме нашия 
бизнес план - Carolina Papageorgiou 

Планирането на вашия бизнес е от съществено значение. Няма значение дали управлявате 
малък или по-голям бизнес. Това е аспект, който не трябва да пропускате - Maria Borisova 

Изисква се ползването на бизнес плана като пътна карта за това как да структурирате, 
управлявате и развивате нов бизнес. Това е начин да обмислите ключовите елементи на 
бизнеса - Takis Papahristos 

Намирам, че участието на моя екип дава прозрения, които иначе не бих получил, ако се 
осланям само на собствените си разсъждения. След като имате своя план, моят съвет е да го 
проверите, прегледате и споделите с вашия екип – John Moore 

Бизнесът трябва да дава положителни вибрации на предприемача, като му помага да се 
чувства здрав и емоционално добре. Предприемачът трябва да вземе предвид защитата и 
опазването на природните ресурси, когато планира своя бизнес - Krasen Hristov 

Стартирайте своя бизнес сега! 

Надяваме се, че сте се вдъхновили от историите, грешките 
и съветите, споделени от  предприемачи и амбициозни 
стартиращи фирми. 

Сега, продължете и планирайте ефективно собствения си 
бизнес чрез нашия курс за обучение за вашия бизнес 
успех и специално приложение за бизнес планиране! 
 

YBS Training course - www.ybsproject.com 

YBS Business planning app - app.ybsproject.com  

 

 

http://www.ybsproject.com/
https://app.ybsproject.com/
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