
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес План 
 

 

 

 

Тема: Създаване на малко предприятие за производство 

продажба на меки мебели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящият  бизнес план е разработен както следва: 

 

 

1. Въведение  

1.1. Кратко описание на бизнес идеята; 

1.2. Описание на предмета на дейност на предприятието; 

1.3. Описание на правния статут на предприятието според 

Търговския закон /форма на собственост, видове собственици и 

капитал, органи на управление/. 

 

2. Определяне на целите и обхвата на проекта   

2.1. Конкретни краткосрочни цели; 

2.2. Дългосрочни цели, съобразени с жизнения цикъл на продукта. 

 

 

3. Техническа и технологична информация необходима за 

производството на продукта  

3.1. Производствени технически данни; 

3.2. Технико – икономическо описание на продукта. 

 

4. Макро и микроикономическа информация за продукта  

 

5. Маркетингов анализ  

6. Организация и оперативно управление  

 

 

7. Финансов анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Съдържание 

 

№ Наименование 

 План на изработването 

 Резюме 

1. Въведение 

1.1. Кратко описание  на бизнес идеята 

1.2. Описание на предмета на дейност на предприятието 

1.3. Описание на юридическия статут на предприятието според 

ТЗ /формата на собственост, видове собственици и капитал, 

органи на управление 

2. Определяне на целите и обхвата на проекта 

2.1. Краткосрочни цели 

2.2. Дългосрочни фирмени цели 

3. Техническа и технологична информация необходима за 

производството на продукта 

3.1. Производствени технически данни 

3.2. Технико – икономическо описание на продукта 

4. Макро и микро икономическа информация за  продукта 

5. Маркетингов анализ 

6. Организация и оперативно управление 

6.1. Организационна структура на управление 

6.2. Наемане на персонал 

7. Финансов анализ 

8. Заключение и изводи 

 



 

 

 

1. Въведение 

 

1.1. Кратко описание на бизнес идеята 

Разработването на този бизнес план има за цел да проследи и открои 

основните моменти свързани с планирането и създаването на нова фирма 

“69” ООД, занимаваща се с производството и продажбата на мека мебел 

(дивани). 

Идеята за създаването и възн икна след разкриване на потенциална 

работна ниша, която ще бъде благоприятна за този вид дейност и дълго 

обсъждане между съдружниците на потенциалните рискове и бъдещи 

възможности за развитие. Направихме предварително проучване, което 

установи, че в близост до избраната от нас сграда за откриване на фирмен 

магазин има голямо строителство на жилищни сгради и офиси, което 

разкрива голям потенциал от заинтересовани клиенти. 

 

1.2. Описание на предмета на дейност на предприятието 

Бъдещата дейност  на “69” ООД предвижда производст-вото на мека 

мебел и в частност дивани, както и тяхната про-дажба във фирмения 

магазин на предприятието. 

“69” ООД има за цел да навлезне постепенно на разкритата пазарна 

ниша и да създаде достатъчно конкурентен продукт, за да се задържи на 

пазара и да привлече вниманието на голям брой клиенти.  

 

1.3. Описание на правния статут на предприятието според 

Търговския закон /формата на собственост, видове 

собственици и капитал, органи на управление/ 

Нашето предприятие ще бъде ргистрирано като Дружество с 

ораничена оговорност с учредителен договор. То ще има четирима 

съдружника с ограничена отговорност и с дялов капитал 2000 /две хиляди/ 

лева. 

“69” ООД ще се управлява от управител и Общо събрание, в което 

участват всички съдружници – четирима души. 

 

 

 

 

 



 


