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БИЗНЕС ПЛАН НА ФИРМА „СУАРЕЗ ШАТЪЛ” ООД 
 

Делфина Гоцевска, Никол Никифорова, Звездомира Василева, Боряна Симеонова 
delfina.gocevska@yahoo.com 

 
ВТУ „Тодор Каблешков” 

гр. София, 1574, ул. „Гео Милев” № 158 
БЪЛГАРИЯ 

 
Ключови думи: Бизнес план, летищен шатъл 
Резюме: В публикацията се разглежда изготвянето на бизнес план на фирма 

„Суарез Шатъл”основана с цел да осигурява безопасност, удобство и комфорт на 
всеки пътуващ. Дейността на фирмата е: превоз на пътници от и до квартали в гр. 
София, до летище София, от и до хотели в гр.София. 

 
Анализ на бизнеса: Летищния шатъл представлява транспортна услуга, която е 
свързана с транспортирането на пътници и багажите им от и до квартали в гр. София. 
Маршрути, по които се извършват превози са: 
1. Летище София - Район Кремиковци - Район Нови Искър – Район Банкя; 
2. Летище София - Район Искър - Район Панчарево; 
3. Летище София - Район Сердика – Район Надежда – Район Връбница; 
4. Летище София - Район Слатина - Район Подуяне - Район Илинден; 
5. Летище София - Район Красно Село – Район Красна поляна – Район Овча Купел; 
6. Летище София - Район Младост - Район Студентски град - Район Триадица. 
Услугата „Шатъл превози“ е достъпна 22 часа в денонощието, седем дни в седмицата, 
365 дни в годината. 
Бизнес планът е изготвен за период от 5 години. Фирмата е създадена с 100% частен 
капитал.  
 
 I.Цели и задачи на фирма „Суарез Шатъл” ООД: 

1. Дългосрочни цели на фирма “Суарез Шатъл” ООД 
-  Създаване на лидерска позиция на пазара в България и увеличение на пазарния 

дял от 15% на 30% през следващите пет години. 

2. Краткосрочни цели на фирма “Суарез Шатъл” 
-  Закупуване на 15 нови микробуса; 

3. Задачи на фирма „ Суарез Шатъл” 
- Установяване на нови контакти и договорни отношения с туристически 

агенции и хотели; 
- Сключване на договори с авиокомпании Wiz Air и Bulgaria Air, включващи 

опция за резервиране на шатъл услуга в самолетния билет по избор на територията на 
гр. София; 

- Поддържане на добър имидж на услугата и фирмата;  
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- Задържане на професионалнo квалифицирания персонал; 
- Запазване на постоянните и лоялни клиенти; 
- Задоволяване потребителското търсене и нуждите на клиентите; 
- Сключване на договори с партньори; 
- Изграждане на по-добър виртуален маркетинг на фирмата; 
- Разширяване обхвата на работа от и до близки до гр. София курортни градове; 
- Набиране на парични средства за закупуване на нови микробуси. 

4.Маркетонгово пручване 
-  Пътниците преминали през 2016 г. през летище „София“ бележат ръст спрямо 

отчетените пътници през 2015 г. от 4 088 943 на 4 980 387 (таблица 1). Констатираното  
увеличение на преминалите пътници през летище „София“ ще окаже благоприятен 
ефект върху предлаганите услуги от „Суарез Шатъл“ ООД. 
 

Таблица 1 

 
Източник: Летище София 

 
По данни на НСИ към 2016 г. общо направените разходи са в размер на 1134156 

лв., в т.ч. разходи за лични пътувания в размер 1025177 лв. и разходи за професионални 
пътувания в размер на 108979 лв.  

Пътуванията с цел почивка са по-многобройни отколкото професионалните 
пътувания. Професионалните пътувания са с по-малка изразена сезонност отколкото с 
цел почивка. 

От гледна точка на структурата се наблюдава, че голям дял от разходите за 
туристически пътувания заемат разходите за транспорт –284013 лв. (таблица 2). Фирма 
„Суарез Шатъл“ ООД, вижда възможност за по-нататъшно развитие, както 
количествено измерено, така и за повишаване на качеството на предлаганата  услугата.  
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Възможности 

- разрастване на бизнеса; 

- устойчиво бъдещо търсене; 

- усвършенстване на материалната база. 

Заплахи 

- потенциална конкуренция от 
друг пазар; 

- катастрофално събитие, което ще 
доведе до отрицателен ефект 
върху фирмата (ПТП). 

5. Конкуренти 

 „ Метрополитен” ЕАД Таксиметрови услуги: Рент-а-кар компании 

Предимства: 
- бързо пътуване; 
- безопасно; 
- екологично; 
- ниска себестойност на 
превоза. 

Предимства: 
- удобство; 
- бърз превоз на пътници между 
различни райони в града; 
- гъвкавост на извършваните 
превози по избрани от 
пътниците маршрути. 

Предимства: 
- удобство; 
- познати марки 
автомобили; 

Недостатъци: 

- Метрото няма директна 
връзка до Терминал 1; 

- няма визуална представа 
за пътуващите; 

- недостъпен от всеки 
район на гр. София. 

Недостатъци: 

- висока себестойност на 
превоза; 

- нелицензирани представители 
на таксиметрови услуги; 

- големият брой на 
таксиметрови автомобили 
създава допълнителни 
проблеми на градовете, 
свързани със задръствания. 

Недостатъци: 

- висока себестойност 
на услугата; 

- ползвателят е 
отговорен за повреда 
/кражба/ на 
превозното средство; 

- ориентирането на 
територията на гр. 
София за туристи е 
затруднено. 

 
IV.Себестойност 
Себестойноста за различните райони в гр. София се калкулират спрямо разстоянието 
между кварталите и летище София. В таблица 5 са представени цените за отделните 
райони.  
 
         Таблица 3. 

 
Управителите на фирмата са предвидили следните отстъпки: 
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