
  
 

 

ПРОЕКТ BGO51PO001-7.0.01-0034 
Интегрирана услуга за предприемачи в България 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

Информационен семинар 28 и 29 юни 2012 

ИнвестираИнвестираИнвестираИнвестира    въввъввъввъв    вашетовашетовашетовашето    бъдещебъдещебъдещебъдеще!!!! 

 

Ficha proceso CONSOLIDACIÓN 
Definición Vigilancia, tutela y control de la actividad empresarial durante 

el período de inicial y en todas las áreas: producción, 

marketing, RRHH y económico – financiero 

Objetivos Determinar las desviaciones que se produzcan entre las 

variables manifestadas en el plan de empresa y la evolución 

real de la actividad, con el objetivo de adaptar y corregir las 

premisas de partida al escenario real, así como auxiliar al 

emprendedor en la toma de decisiones motivadas por estas 

causas. 

Descripción del 

proceso 

1. Tras la creación de la empresa y dentro de cada 

trimestre natural el emprendedor realiza cuantas 

consultas considera necesario a su tutor, por alguno o 

algunos de los siguientes medios (no son excluyentes): 

a. Presencial en la sede del Centro.  

b. Presencial en la empresa. 

c. Vía telefónica. 

2. Al cierre del trimestre natural el emprendedor 

proporciona la información requerida por el tutor, 

quien la revisarà. 

Esta revisión consistirà en: Análisis de resultados, búsqueda de 

soluciones para la mejorar los resultados de la actividad 

económica, detección de errores en la actividad de la empresa, 

información sobre ayudas y subvenciones, planificación de la 

tesorería, análisis de la viabilidad de nuevos productos y 

mercados a los que la empresa pueda dirigir su oferta, 

información sobre posibles cursos de formación a los que se 

pudiera inscribir la persona emprendedora. 

Процес на УТВЪРЖДАВАНЕ 

Дефиниция Наблюдение, защита и контрол на бизнес активността по 

време на първоначалния срок и във всички области: 

производство, маркетинг, човешки ресурси и финансово-

икономически 

Цели Определяне на отклоненията, които се случват между 

променливите, изразени в бизнес плана и действителното 

развитие на дейността, с цел да се адаптират и коригират

основните предпоставки на реалната сцена, както и да се

помогне на предприемача при вземане на решения, 

мотивирани от тези причини. 

Описание на 
процеса 

1. След създаването на предприятието и в рамките на всяко 

календарно тримесечие, предприемачът се консултира със 
своя ръководител колкото пъти сметне за необходимо по един  
или повече от следните начини (не са взаимно изключваеми): 

а. Присъствено в седалището на Центъра. 

б. Присъствено в компанията. 

в. По телефон. 
2. В края на календарното тримесечие, предприемачът 

предоставя информацията, изисквана от ръководитела, който 

ще я прегледа. 

Този преглед ще се състои от: Анализ на резултатите, търсене 
на решения за подобряване на резултатите от икономическата 

дейност, откриване на грешки в дейността на фирмата, 

информация за безвъзмездни помощи и субсидии, планиране 
на бюджета, анализ на осъществимостта на нови продукти и 

пазарите, към които компанията може да насочи своите 

оферти, информация за възможни курсове на обучение, на 
които може да се запише предприемача. 

 



 

 

 

3. Lectura de los indicadores.  El tutor lee en presencia 

del emprendedor la información de los indicadores, 

puntos fuertes, puntos débiles, desviaciones, y cambios 

de estrategia para corregirlos. 

4. Realización de un informe por parte del tutor y 

realización de un plan de mejora. 

Organización del 

proceso 

El tutor será la misma persona que ha participado como 

técncio en la fase de anàlisis. El tutor realiza su trabajo 

auxiliado técnicamente con carácter puntual por un consultor 

externo. 

El proceso se organiza internamente en torno al servicio que se 

le facilita al emprendedor, desde la entrevista inicial hasta la 

valoración de los resultados extraídos en el proceso. Durante su 

desarrollo se realizan diversos informes sobre la evolución de 

las empresas tuteladas que se facilitan internamente a los 

restantes ámbitos profesionales internos, para su discusión y 

debate. 

Ocasionalmente, puede existir un consultor externo cuya 

labora consistiría en validar la situación empresarial realizando 

periódicamente un diagnóstico económico – financiero.  

Seguimiento y 

evaluación 

Tras la creación de la empresa, se inicia el proceso de 

seguimiento consistente en establecer una tutela directa y 

personal sobre el emprendedor.  En este proceso la 

información fluye en doble sentido, tanto de tutor a 

emprendedor como de emprendedor a tutor, planteando todo 

tipo de dudas sobre la gestión empresarial.  

Con carácter trimestral se realiza un control más exhaustivo 

basado en la observación de indicadores creados para tal fin. La 

lectura e interpretación conjunta  emprendedor – tutor, 

conduce a la detección de debilidades y se sugieren cambios 

para su corrección.  

 

 

 

3. Четене на показателите. Ръководителят чете в присъствието 
на предприемача информацията за индикаторите, силните и 
слаби страни, отклонения и промени в стратегията, за да ги 

коригира. 

 

4. Изготвянето на доклад от ръководителя и извършване на 

план за подобрение. 

Организация 
на процеса 

Ръководителят ще бъде същият човек, който е участвал като 

техник във фазата на анализа. Той извършва работата 
технически и достоверно подпомогнат от външен консултант.

Процесът е вътрешно организиран около услугата, която  се 

предоставя на предприятието, от първоначалното интервю до
оценката на резултатите, извлечени от процеса. По време на 

неговото развитие се правят няколко доклада за развитието на 

наблюдаваните предприятия, които се предоставят вътрешно

на останалите вътрешни професионални области за дискусия и 

дебат. 

Понякога може да има външен консултант, чиято работа ще се 
състои в това да валидира състоянието на бизнеса, като

реализира периодично икономическо-финансова диагноза. 

Мониторинг и 
оценка 

След създаването на компанията, започва процеса на 

създаване на пряк и личен контрол върху  предприемача. В 

този процес информацията се движи в двупосочен поток, както 
от предприемача към ръководителя, така и в обратна посока, 
поставяйки различни видове въпроси за управлението на 

бизнеса. 

На всеки три месеца се прави по-подробен контрол, въз основа 

на наблюдение на показателите, разработени за тази цел. 

Съвместното четене и тълкуване между предприемач и 
ръководител  води до откриване на слабите страни и се 
предлагат промени за корекция. 

 

 


