
 

 
 

IO3 - Обучителен материал за бизнес с растения 
 

Модул No. 4 
 

“ Стартиране на бизнес в сферата на лечебните растения ” 
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  Резюме 
 

Раздел 1: План за стартиране на бизнеса представя информация, свързана с началните стъпки и 
предприемачи на Start-Up компании Всички предоставени данни са свързани със стартирането на 
нов бизнес и създаването на план, който ще помогне обучаващите се да изградят собствен бизнес. 
Основните стъпки са изброени и обяснени по начин, който е лесен за разбиране.  
 

 Резултати от обучението 
 

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Определяне на термините, свързани със създаването и подготовката на Start-Up 
коппании 
2. Обширни знания и възможност за обсъждане на: планиране, основни изисквания, 
финансови аспекти и оценка. 

 
 

 Общи и трансферни умения:  
1. Разбиране на смисъла на Start-Up компаниите 
2. Създаване на база и идея за Start-Up компании, свързани с растеинята 
3. Способност за обяснение и споделянсе на знания за Start-Up компаниите    

Раздел 1: План за стартиране на бизнеса  

 
В социалните медии, интернет, вестници, радио и т.н. хората говорят за нови предизвикателства, 
възможности, бизнес, отрасли, които се развиват и стартират навсякъде от всички възможни 
сектори (ИТ, маркетинг, медицина, образование, предприемачи и т.н.). Най-често срещаният 
малък бизнес, който се разпространява из цяла Европа. Намирането на идея и притежаването на 
идея е едно нещо, но изграждането на Start-Up е друга история. Докато създавате свой собствен 
Start-Up бизнес, всеки трябва да знае, че това е като влакче в увеселителен парк - един момент, се 
изправяте и се чувствате на върха, но изведнъж можете да "слезете" и да се разпаднете на много 
въпроси и съмнения за вашето бъдеще. Многообразието е добро и може да доведе до много 
положителни резултати. Стартирането е възможност за всички - няма ограничения, свързани с 
възраст, поколение, пол или националност. Този сектор е отворен и много широк. Важното е да се 
има предвид, че създаването на Start-Up, се прави за хората, за обществото, за да се промени 
начинът, по който хората живея. 
 
Кратко резюме за Start-Up:  
 

 млада развиваща се компания (млада не означава, че тя трябва да се управлява от млади 
хора)  

 по-голямата част от времето малкa в началото и финансиранa от фондации / 
правителствена подкрепа / ЕС или един индивид  

 предлагаща продукт или услуга, които са нови и имат за цел да улеснят живота на другите  

 предлагане на нещо, което вече съществува, но по иновативен, по-добър и модерен начин  
 
Важно е да знаете, че стартирането не е същото като малък бизнес. Стартирането обикновено 
е временна организация, която следва бизнес модел и търси нови възможности и 
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предизвикателства. Идеята, която се съзава, би трябвало да се срине с текущия пазар и да 
окаже значително въздействие върху него. Start-Up започва от нулата и подкрепата не е 
същата както добре известните големи компании.  
 

 

 
 
 
Важно да се знае: 

 Стартирането е временно; по-късно във времето расте и се превръща в голяма компания.  

Организационната функция на Start-Up е да търсите повторяем и мащабируем бизнес модел. 
Според Бланк, това означава, че основателят на Start-Up има три основни функции: 

1. Да се осигури визия на продукт с набор от функции 
2. Създаване на поредица от хипотези за всички части от бизнес модела: Кои са клиентите? 

Какви са каналите за дистрибуция? Как да изградим и финансираме компанията? и т.н. 
3. За да потвърдите бързо дали моделът е правилен, като се уверите, че клиентите се 

държат, както моделът ви прогнозира (което той признава, че рядко се случва). 

 Стартирането се финансира различно 

Start-Up и всеки друг малък бизнес може да започне със средства от спестяванията, семейството 
или приятелите на основателя или от банков заем. Ако Start-Up е успешно, вероятно ще получите 
допълнителни серии от финансиране от инвеститор или първоначално публично предлагане (IPO). 
Основният капитал на учредителя на Start-Up се раздробява, но собствеността му се 
диверсифицира. 
 
Осемте най-успешни стартиращи фирми в Европа, които може би знаете и използвате услугите 
им 
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Вероятно се питате какви умения трябва да имате, за да създадете своя Start-Up. Нека бъдем 
честни:  

 Трябва да сте търпеливи  

 Трябва да знаете, че може да работите повече от 8 часа на ден и вероятно през почивните дни 

 Трябва да сте мотивирани и да имате положително отношение - с позитивно отношение 
всичко е възможно! 

 Необходимо е да бъдете отворени, за да поддържате иновативния си бизнес 

 Бъдете креативни, за да направите бизнеса си различен и да надминете вашия конкурент  

 Не се страхувайте от провал  

"Забравете за последствията от неуспеха. Неуспехът е само временна промяна в посоката, за 

да ви насочи направо за следващия ви успех." Денис Уейтли 

„Мога да приема неуспех, всеки се проваля в нещо, но не мога да приема да не се опитвам.“ 

Майкъл Джордън 

Как да започна моя Start-Up?  
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Първо, мислете и имайте идея, тъй като това е основната и много важна стъпка. Без идея не 
можем да започнем. Направете списък на вашите възможности, предимства, идеи и умения - 
всичко, което имате днес. 
Споделяме с вас някои функции и факти, които може да ви помогнат да вярвате, че можете да го 
направите, защото със сигурност имате един или повече от тях: 
 

 Идеята 

 Знания за сектора / областта / пазара 

 Енергия за работа  

 Мотивация - Искам да работя и да печеля пари  

 Имате голямо поле 

 Обичайте растения и ги отглеждайте 

 Работете усилено 

 Имайте маркетинг / продажби / финанси / ИТ опит  

 Имайте положително отношение  

 Организирайте се добре и продължавайте напред 
 

Както споменахме, първо трябва да помислите за идеята, какви лечебни билки / растения бихте 
искали да растат и какви билки могат да бъдат отглеждани в околната среда - не едни и същи 
растения могат да растат в Гърция, Италия или Полша. Не забравяйте, че пазарът е огромен и има 
стотици, от които да избирате.  

Не се чувствайте длъжни да отглеждате всичко, най-добре е да се съсредоточите върху това 
растение, което ще привлече клиенти и да помогне на бизнеса ви да расте! Ако започнете с всички 
видове растения по едно и също време, това може да създаде главоболия и ненужна упорита 
работа, отколкото ако просто се фокусирате върху няколко избрани. По този начин ще станете 
експерт по тези и ще изградите репутация като експерт по билколечение / билки. 

Много е важно да знаете, преди да започнете - помислете внимателно за времето, през което 
искате да започнете (кой период от годината). Искате ли да започнете, когато вашите растения са 
пораснали или преди това? 

Откриването на нов бизнес за лечебни растения е много подобно на всеки друг ИТ, Маркетинг, 
Козметика, Търговски бизнес. Преди да започнете да „предавате на живо“, трябва да четете 
много, да се научите и да бъдете готови за всичко, което може да се случи. Ключът към бизнеса ви 
са пространството и добрите условия за вашите растения, които са ваша сила!  

Всеки сектор се нуждае от други среди, за да успее, затова е от решаващо значение да имате 
предвид какъв вид изисквания са свързани с вашата област. 

Преди да решите кои растения ще култивирате, помислете за:   

• Климатът, почвата и ирадиацията 
• Пространство и място, с които разполагате 
• Времето, което можете и искате да отделите 
• Подходящо оборудване, от което се нуждаете 
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• Доставка - с кола, влак, поща? 
• Работа с природата - харесва ли ви? 
• Видове растения, които бихте искали да отглеждате - ако отглеждате нещо, което ви харесва, ще 
се наслаждавате! 
• Количеството растения, които можете да си позволите и искате да продадете - не започвайте с 
толкова много, тъй като ще ви е трудно в началото. По-добре стъпка по стъпка. 
• От какви зимни и летни температури вашите растения се нуждаят 
• Кой ще работи с вас, който ще ви подкрепи - в началото може да е трудно 
• Кой ще се грижи за растенията 
• Кой ще управлява бизнеса? 
• Кой ще работи с клиенти 
• Кой ще отговаря за маркетинговата и финансовата част 
• Кой ще продава растенията? 
• Какъв е начинът за продажба на продукта? 
• Къде ще съхранявате семената и растенията 
• От какво пространство има нужда от всяко растение 
• Имате ли нужда от оранжерия или не 
• Вашата мотивация и ангажираност - без това няма да провърви! 
 

Ето няколко популярни лечебни билки, които да имате предвид за отглеждане за печалба: 

Коча билка - Използва се основно като стимулант за котки. Използва се и за облекчаване на болка 
и стрес, както и за лечение на симптомите на настинка и грип. 

Лайка - Може да се направи страхотен, успокояващ чай. Лекарствени ползи като: 
храносмилателна, успокояваща и помощ за сън. 

Лимонов балсам – от ароматните листа на тази билка може да се направи чудесен чай. Освен че 
са имунен бустер, те са и полезни за храносмилателния тракт. 

Лечебна ружа - тази билка, известна още като Althaea officinalis, се използва за лечение на много 
кожни раздразнения, кашлица и бронхит, полезни за храносмилателния тракт. 

Мента - Първоначално се използва като лекарствена билка за болки в стомаха и гръдна болка. 

Какви са предимствата от създаването на бизнес, свързан с растенията? 

 Работа с природата - няма нужда да седите пред компютъра си 8 часа и да се застоявате на 
едно и също място за минимум 8 часа 

 Основните неща - работата с природата е добра за вашето тяло и душа 
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 Работите близо до дома си. Много хора мечтаят за работа, която им позволява да останат 
вкъщи и да "работят от дома", за да могат да прекарват времето си със семейството и да са 
по-близо до тях 

 Започвате с малко поле за работа и ако видите, че се разраства, може да го увеличите 

 Винаги може да добавите или промените растението, ако мислите, че е нужно 

Създаването на Start-Up е като отпътуване нанякъде, където никога не сте били преди. Имате 
основни познания за мястото - в този аспект имате основната идея и познавате сектора, но все 
още липсват факти, които ще научите, докато пътувате. 

Погледнете 7-те стъпки, през които трябва да преминете през вашето бизнес пътуване: 

1. Управление на личната оценка 
 

 Каква е причината да започнете бизнес? Какво ви мотивира? Пари, различен живот, промени, 
достойнство или друга причина? 

 Какви компетенции имате и кои можете да използвате? 

 За коя област или сектор знаете повече? 

 Ще предлагате ли продукт или услуга? 

 Смятяте ли, че ви се работи на непълно работно време, пълно работно време, уикенди или 
нощни смени?  

 
2. Оценете вашата индустрия 

 
Веднага след като вземете решение за вида бизнес, който искате да имате. Този, който отговаря 
на вашите цели и очаквания, трябва да оцените идеята си, за да се уверите, че тя е добра и че ще 
работи. Кой е вашият клиент? Ще купуват ли продукта? Имате ли конкуренти, ако да, кои са те? Не 
забравяйте за парите - важно е да знаете колко ви трябват, за да започнете. 

 Колко голям е пазарът? Има ли други услуги като моите и хората плащат ли за тях? Може би 
идеята, която имате, вече не съществува и хората няма да плащат за нея, тъй като вече нямат 
нужда от услугата. Пример: "класове по ръкопис" е почти анахронизъм. 

 Колко лесно или трудно е да привлечете клиент? Колко трябва да изхарча, за да се сдобия с 
нов клиент? 

 Колко време, усилия и пари ви трябва, за да постигнете най-добрата печалба и услуга? 

 Колко време ще ви отнеме да стигнете до пазара? Дали е лесен / малък пазар или напротив, 
много труден? Дали един месец или година са достатъчни, за да бъдете разпознат и свързан с 
този пазар? 

 Какво трябва да инвестирате преди да започнете? 
 
3. Запомнете, че трябва да работите законно 

 

 Проверете много внимателно плюсовете и минусите на този конкретен бизнес 

 Какви документи и умения ви трябват? 



 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 

информация. 

8 МОДУЛ 4: Стартиране на бизнес в сферата на лечебните растения 

 Какви условия се изискват? 
 

4. Започнете процеса на плануване 
 
„Нашите цели могат да бъдат постигнати единствено чрез задвижването на плана, в който 
трябва да вярваме пламенно и върху който трябва да действаме мощно. Няма друг път към 
успеха.” 
– Пабло Пикасо 
 
Можете да започнете процес на планиране, като създадете карта на пътя, който ще изменете - 
бизнес план. Тя ще ви помогне да отчетете напредъка си и в същото време да ви покаже 
липсващите аспекти, които трябва да изпълните, за да постигнете конкретна цел. Бизнес планът не 
е друг документ, който по-късно може да изхвърлите, мислете за него като документ, в който 
можете да формализирате вашите идеи и намерения. Отново се връщаме към темата за пътуване, 
преди да отидете някъде, планирате пътуването си с повече или по-малко подробности, но все 
пак го правите. Същото е и със Start-Up, имате нужда от план, който ще следвате, или поне ще се 
основавате на него, но той може да бъде променен. Планирането помага да се открият 
липсващите части, за които не сте мислили преди. Основното планиране се отнася до прости 
въпроси, например: Кога искам да започна? Къде ще работя? От какво се нуждая? Имам ли нужда 
от екип? Колко пари и оборудване ми трябва? 
 
5. Получете финансиране  
 
В началото, в зависимост от големината на вашия бизнес, винаги е трудно да намерите финансова 
помощ. Повечето хора започват със собствени финансови спестявания. Преди да отидете до 
банката или да поискате от вашето семейството да ви подкрепи, проверете цялата възможна 
правителствена или европейска помощ за Start-Ups от много различни сектори. Може би няма да 
покрие всички ваши нужди, но винаги е добре да получавате допълнителни пари.   
 
6. Създаване на магазин  
 
Бавно се доближавате до края. Готов бизнес план, пари, събирани и чакащи в банката, идеи, 
готови да бъдат изречени, следователно и вие сте готови. Все още има дълъг списък от задачи. 
Трябва да вземете някои от тях, които са свързани със създаването на магазина. Ако решите да 
продавате онлайн и имате магазин, помислете за: местоположение, място, мебели, принтер, 
телефон и т.н. Мястото е много важно, тъй като може да диктува вида на клиента, който 
привличате, какъв вид промоции и събития може да управлявате. Чудесното местоположение не 
гарантира голям успех, но от друга страна лошото местоположение определено може да 
гарантира провал.  
 
Ако мислите за създаване на магазин или онлайн продажба на продуктите си, трябва да имате 
предвид: 
 
 Цена  – Колко хора имат възможността да харчат за този продукт? Каква сума трябва да 
спечелите, за да продължите да работите и да растете? 
Видимост  – Лесно ли е да се види магазинът ви? Готов ли е вашият уеб сайт? Ако пуснете 
промоция, ще я видят ли? Имате ли място за паркиране? Намирате ли се в центъра или далеч, без 
да имате достъп до обществения транспорт? 
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Конкуренти  – Има ли конкуренти близо до вас? Ако да, може би мястото не е най-доброто и 
трябва да го промените? Кой е вашият конкурент и как можете да подобрите бизнеса си и да 
предоставите услугата, която ще привлече клиента повече от другите. 
Местност, град, село, правила и разпоредби — Погледнете регламентите, тъй като областите 
може да имат по-строги правила от други. Уверете се, че няма ограничения, които да ограничат 
операциите ви.  
 
Добре е да знаете:  
 

 Ако поставяте продуктите си на ниски рафтове, това може да доведе до ситуация, при която е 
малко вероятно хората да ги видят и следователно е малко вероятно да ги купят, докато 
поставянето им на нивото на очите ще означава, че те се виждат на първо място и 
следователно е по-вероятно да бъдат купени. 

 Вашият избор на продукти и решението какви цени да има сложите ще създадат репутация. 

 Ако сте фирма за услуги, изградете услугите си по подобен начин, имайки предвид различните 
си клиенти и ползата, която ще получат от различните опции, които предлагате.  

 
7. Очаквайте допускането на грешки 
 
Независимо дали започвате първия или третия си бизнес, винаги очаквайте да направите грешки. 
Това е естествено и в същото време допускането на грешки означава обучение и 
усъвършенстване. 
Ако не правите грешки, вие не можете да научите какво повече или по-малко да правите. Бъдете 
открити, творчески настроени, адаптирайте се към ситуацията, потърсете възможности и преди 
всичко се радвайте на това, което правите! 
Хубавото относно притежаването на собствен бизнес е, че можете да решите какво искате да 
направите и в каква посока искате да се развиете.  
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