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Увод 

Предметът на бизнес анализа е свързан главно с изучаване на процесите, 

протичащи в бизнес организациите във връзка с изпълнението на техните дейности. 

Обектите на бизнес анализа са всяко едно явление или процес, които участват в 
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осъществяването на отделна или цялостната дейност на стопанската организация. 

Малките и средни предприятия е необходимо да открият нужди, за които 

хората искат да платят повече. Постоянно трябва да се изучава и следи пазара, 

търсенето, тенденциите и новостите. Необходима е промяна на нагласите - от 

производството към търсенето.  

Секторът на малкия и среден бизнес се явява специфична форма на 

организация на икономическия живот със свои отличителни особености, 

закономерности, преимущества и недостатъци. Тясната специализация на определен 

пазарен сегмент, възможността за започване на собствен бизнес с относително малък 

стартов капитал, липсата на управленска йерархия – всички тези черти се явяват 

основни предимства, повишаващи устойчивостта на регионалния пазар, но при 

определени условия могат да се окажат и негови недостатъци, спиращи развитието му. 

От една страна бързата реакция на измененията в условията правят сектора на малките 

и средните предприятия по - мобилен и по - приспособяем, а от друга по - зависим от 

конюнктурата на пазара, от динамиката на външните социално - икономически и 

политически условия. Относително неголемият капитал стеснява рамките на 

производството, ограничават се възможностите за привличане на допълнителни ресурси 

– научно - технически, финансови, производствени, трудови и пр. Ограниченият мащаб 

на производство и неголемият брой заети обуславят високата ефективност при 

управлението на предприятието. Ключова особеност на малкия и среден бизнес е 

високата степен на икономическа неформалност, проявяваща се в специфичния 

характер на присъщите му икономически категории, частично отразяващи качествената 

природа на семейния бизнес, частично – количествената природа на корпоративния 

начин на развитие. 

Малкият и среден бизнес ражда многобройни малки собственици, които по 

силата на своята масовост, до голяма степен определят социално - икономическото 

равнище на развитие на района. По своят жизнен стандарт и социално положение те 

съставляват ( трябва да съставляват ) по - голямата част от населението и едновременно 

с това се явяват непосредствени производители и потребители на широк кръг стоки и 

услуги. Малкият бизнес представлява голямо обединение на различни предприятия, 

основно опериращи на местните, регионални пазари, непосредствено свързани с 

масовия потребител на стоки и услуги. Неголемите размери и тяхната технологична и 

управленска гъвкавост позволяват бързо и своевременно реагиране на промените в 

пазарната конюнктура. Малките и средните предприятия се явяват неотменен и  
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