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I. Въведение 
В ежедневието си ние непрекъснато разменяме нещо с околните – емоции, идеи, предмети и т.н. В 
някои случаи разменяме безкористно и не ни интересува потенциалната печалба. В други ситуации 
преследваме съвсем конкретна изгода.  
Съветите в настоящия материал са предназначени за продавачи и се отнасят към размяната с 
цел изгода (по възможност и за двете страни), като „оферта” ще наричам всяко предложение за 
размяна, което едната страна (търговец) отправя на другата (клиент) с цел печалба (не 
задължително финансова).  
В следващите редове става дума изключително за писмени оферти, защото моите наблюдения 
показват, че мнозина търговци имат сериозни пропуски именно в тази област.  
Препоръките ми са базирани на повече от 15 години наблюдения, практически експерименти и 
анализи. Не очаквайте нещо революционно (в същността си търговията не се е променила особено 
през последните няколко хиляди години), но ще разполагате с помощник, който покрива всички 
аспекти в писането на оферти.  
В този вид насоките са най-подходящи за писане на оферти за продажба на (сложни) технологични 
решения, но спокойно можете да ги използвате за всякакви продукти и услуги. Достатъчно е да 
адаптирате творчески написаното. 

Ако нещо съм пропуснал или смятате, че част от написаното не е вярно или не е приложимо, 
пишете ми на stefandd@yahoo.com. Ще съм благодарен за всички коментари. 

Пожелавам ви да намерите в следващите редове онези „полезни парченца”, които ще ви помогнат 
да продавате по-бързо, повече продукти и на по-виска цена! 

 
Успех! 
 
Стефан Димитров 
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II. Защо пишем оферта? 

Основните задачи на офертата са:  
(1) да представи конкретно предложение в отговор на проявен интерес от клиент за 
закупуване на продукти или услуги; 

(2) да стимулира вземането на решение за покупка. 
В този смисъл офертата и евентуалното й обсъждане трябва да отговорят на няколко ключови 
въпроса, които гласно или не (си) задава всеки клиент: 

Въпрос, който си задава клиента Отговор, който трябва да предоставите 

Каква полза ТОЧНО ЗА МЕН (както за 
организацията, така и лично за лицата, които ще 
разглеждат/оценяват офертата) ще има, ако 
приема това предложение? 

Описание на конкретни ползи – количествени 
(печалба, оборот, икономии, пазарен дял и др.) 
и качествени (имидж, удовлетворение, 
признание, уважение, улеснена работа и др.). 

Защо си струва да купя точно това – с какво е 
по-добро от останалите алтернативи? 

Разбираемо за купувача описание на уникалните 
характеристики или уникална комбинация от: 
характеристики, условия на закупуване, начин 
на използване, условия на поддръжка и т.н. 
(съдържанието на комбинацията е примерно). 

Какво купувам? Списък на продукти и услуги с техните 
спецификации. 
Не използвайте професионален жаргон, 
чуждици и необяснени съкращения освен в 
случаите, когато пишете оферта до експерти в 
някаква област и сте сигурни, че само те ще 
разглеждат офертата. 

Колко ще ми струва? Финансово предложение с цени, график на 
плащане и начини на плащане.  
Приблизителна оценка колко време и усилия ще 
трябва да инвестира клиентът за пълноценно 
внедряване и използване на покупката. 

Как ще получа това, което купувам?  Описание на процеса по придобиване на 
продуктите или възползване от услугите (кой, 
кога, къде, какво и как прави, докато продукта 
премине „в ръцете” на клиента). 

Защо трябва да купя от вас?  
 

Какво правите по-добре от конкурентите си – по 
принцип ИЛИ за конкретната сделка. 

Продавачът има ли капацитет и познания да 
извърши работата? 

Описание на: експертите, които ще работят по 
изпълнение на сделката, методологиите, които 
те ще използват, опита, който има компанията с 
подобни сделки (в т.ч. референции от клиенти), 
сертификати за знания и умения, които имат 
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отношение към проекта и т.н. 

Има ли риск в тази сделка (за организацията и 
лично за мен)? 

Посочване на известните рискови фактори и 
описание как ще бъдат неутрализирани. Ако 
някои от рисковете зависят от потенциалния 
клиент, посочете онези, които смятате за 
критични и премълчаването им ще доведе до 
значими проблеми по време и след сделката.  
Неутрализиране на рисковете за конкретния 
човек, който отговаря за закупуването („Няма 
ли да ме обвинят, че съм избрал неподходящо 
или скъпо решение?”, „Ще мога ли да се справя 
лично с този проект?”, „Ако се доверя на този 
доставчик, има ли вероятност да ме подведе?” и 
т.н.) 

Как ще ползвам(е) закупеното? Има ли специални изисквания за средата, в 
която ще се използва продукта (специални 
помещения, климатизация, изисквания за лични 
предпазни средства, обработка на отпадъци и 
т.н.)? 
Има ли нужда от специфично обучение на 
потребителите и следпродажбена поддръжка.  
Кой и как осъществява поддръжката както на 
продукта, така и на потребителите, ако имат 
проблем? 

Ще трябва ли да си променим (в т.ч. и аз лично) 
драстично начина на работа? 

Ясно обяснение как ще се отрази на работата на 
клиента внедряването на новото решение без 
прекалена откровеност по отношение на 
негативните аспекти, а с акцент върху 
позитивните. 

Ще трябва ли да “изхвърлим” налични 
продукти и услуги, които вече сме купили и 
използваме, т.е. да загубим направени 
инвестиции? 

Този въпрос следва да се адресира или не в 
офертата в зависимост от конкретната ситуация! 

Как да съм сигурен, че ще получим обещаното? Каква е системата за контрол и отчитане на 
извършената работа, какви документи ще бъдат 
предоставени и т.н. 

Колко време имаме да решим? Срок на валидност на офертата. 

 

„Отговорите” на тези въпроси трябва да бъдат предварително обмислени и подходящо представени 
в самата оферта и последвалите преговори с клиента.  

NB! Списъкът с въпроси съвсем не е изчерпателен и много зависи от сферата на бизнес и 
конкретния продукт! Помислете и допълнете самостоятелно. 
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III. Кога се пише оферта? 
1. Оферта се пише при ясно деклариран от клиент или партньор интерес към продукти и/или 
услуги при наличие на достатъчна, коректна и актуална информация за ситуацията при 
клиента.  

Както за вас, така и за клиента е важно възможно най-бързо да предложите решение и условия за 
закупуване, които максимално точно отговарят на очакванията. Ако се забавите има куп неприятни 
неща, които може да повлияят на потенциалната сделка: 

• изпускате момента, когато клиента е взел решение за покупка и е ентусиазиран да прилючи 
бързо (ако не го направи, може да го “нападнат” проблеми, които изместват покупката на 
заден план, а може и да размисли, ако не става въпрос за жизненоважен продукт); 

• правите големи разходи изразходвайки много ресурси (време, специалисти, пари и др.), за 
да направите няколко оферти докато стигнете до “правилната”; 

• намесват се конкуренти и клиентът започва да се “разсейва” и да иска по-добри условия; 

• клиентът се изнервя, че не можете да разберете какво иска и губи интерес към вас; 

• продавате нещо, което не е това, което очаква клиента, то не му върши работа и започва 
едно приключение, което не пожелавам на никого... 

NB! Във всички случаи на изразен принципен интерес от клиент, но липсва информация и няма 
възможност за осигуряване на повече, изготвяйте общо предложение или т.нар. индикативна 
оферта. Тяхната задача е да представят принципни положения, количествени оценки „от ... до ...” 
и обяснения „ако ... то ...” за възможните аспекти на сделката (в т.ч. цената). Това ще ви осигури 
място за маневриране по-късно, а уточняващите въпроси на клиента в отговор на това общо 
предложение ще ви помогнат да съберете още информация, за да подготвите конкретна оферта. 

2. При участие в стратегически за вас конкурси или тръжни процедури, където задължително 
се изисква оферта, дори и да липсва цялата необходима информация за подготовката й. 

В тези случаи често се налага гадаене относно конкретната ситуация и ценообразуване „на сляпо”, 
но, ако предоставените възможности за бизнес са интересни, опитайте да оцените рисковете, 
застраховайте се разумно и действайте! 

3. В други специфични случаи, когато офертата има по-скоро тактическа роля в някакъв 
дългосрочен план за спечелване на позиции при конкретен клиент или за подпомагане на 
партньор (т.нар. „поддържаща оферта”). 

 
IV. Какви цели преследва офертата? 

 
1. Основна цел 

Офертата трябва да представи по най-добрия възможен начин силните страни на вашето 
предложение, като омаловажи или игнорира слабите му страни, както и да ограничи 
възможностите за успех на конкурентни фирми и продукти, като при това провокира клиента 
да вземе бързо решение за покупка или да инициира диалог за размяна на допълнителна 
информация. 
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2. Спомагателни цели: 

o рекламна – офертата създава конкретно впечатление за доставчика, който я изпраща, 
посредством нейното структуриране, форматиране, разбираемост на езика, стил на писане, 
конкретност, информативност, изчерпателност и др. Като писмен документ, тя има 
относително дълъг живот, което усилва рекламния й ефект; 

o образователна – често разкрива информация, за която клиентите не подозират, а тя е важна 
за избора на доставчик и решение, което е адекватно на конкретните нужди; 

o защитна – да насочи клиента към слабите страни на потенциални други доставчици, които 
той да търси в предоставените конкурентни оферти. Насочването не трябва да е грубо и 
директно, а по-скоро под формата на дискретни съвети относно важните елементи на 
предложението. 

 
V. Какво трябва да съдържа една оферта? 

В зависимост от конкретната ситуация офертите могат да бъдат: 
А) Кратка (включва минимум детайли) – съдържа най-малко: 

• обръщение към купувача – лицето, до което адресирате офертата; 

• референция към повода за изпращане (получено запитване за оферта, среща, тел. разговор и 
т.н.); 

• съвсем кратки акценти върху най-силните страни на офертата (специални цени, 
допълнителни услуги, кратък срок за доставка, право за участие в някаква клиентска 
програма и т.н.); 

• спецификация на продуктите с наименования, цени, условия и начини на плащане, 
гаранции; 

• условия на доставка; 

• валидност.  
Кратката оферта се използва главно при: 

• изпращане на предложението до клиент/партньор, който познава добре продуктите и/или ги 
купува регулярно; 

• изпращане на коригирана оферта (но без смяна на ключов продукт или решение), след като 
вече има изпратена подробна оферта. 

 

Б) Разширена – включва всичко от кратката оферта плюс:  

• синтезирано описание на предложението; 

• кратко представяне на фирмата-доставчик (според случая комбинация от: история, 
мисия&визия, последни новини, пазарна позиция, продуктова гама, силни страни и др.); 

• подробна спецификация на продуктите; 

• приложения (информационни материали за продуктите, препоръки, сертификати и др.).  
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Разширената оферта се използва главно при: 

• изпращане на оферта на клиент/партньор, който познава вашата фирма, но му предлагате 
продукт или услуга, които не са му известни; 

• офериране към непознат клиент/партньор на несложни или принципно добре познати 
продукти (особено, ако той вече ги купува от други доставчици). 

 

В) Пълна 
Пълна оферта се предоставя при: 

• първоначално представяне пред непознат клиент; 

• при участие в официално обявени конкурси за избор на доставчици; 

• при сделки, в които кандидатите ще бъдат оценявани от комисия или орган, който е външен 
за фирмата-купувач (консултанти, акционери, инвеститори, спонсори и т.н.) 

 

Най-често пълната оферта включва: 
1. Придружително писмо, което съдържа най-малко следната информация: 

1.1. Получател на офертата – име и длъжност, организация 
1.2. Причина за изпращане на офертата – запитване за оферта, проведена среща/тел. 

разговор, обява за публичен конкурс и др. 
1.3. Много кратко представяне на силните страни на вашата фирма, които имат 

отношение към предмета на офертата. 
1.4. Кратко описание (няколко изречения) на цялостното решение или конкретния 

продукт.  
За предпочитане е перифразиране на заданието на клиента, в случай че то е достатъчно конкретно 
и адекватно, за да създадете усещане, че точно отговаряте на очакванията. 

1.5. Кратко описание на най-значимите ползи за клиента от закупуване/внедряване на 
предлаганото решение. 

1.6. Срок на валидност на офертата. 
1.7. Име и подпис на оторизирано лице от вашата фирма. 
1.8. Данни на ваш служител, който е лицето за контакти относно офертата 

Това се налага, ако отговорникът за сделката се различава от подписалия писмото. Това е 
ситуацията, в която изпълнителен директор или управител подписва писмото, а някой експерт или 
ръководител проект движи сделката. 

1.9. Списък с приложения. 
2. Съдържание на офертата  

Съдържанието е задължително за дълги оферти (над 3 стр.), защото позволява бърз преход към 
специфична информация – техническите експерти искат да разгледат решението, финансистите – 
цените и начина на плащане и т.н. 
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3. Дефиниции и общи положения: 

3.1. Непосредствените цели на проекта. 
За предпочитане е дефиниране на ясни, постижими и измерими цели, които в последствие може да 
се оценят еднозначно и да има обективно заключение дали са постигнати или не. Това е особено 
важно ако плащанията са свързани с изпълнение на междинни цели. Ако не сте дефинирали точно 
как се оценява дали е постигната конкретна междинна цел, трудно ще мотивирате клиента да плати 
за работата по нея. 

3.2. Изисквания към продукта/услугата (от страна на клиента). 
3.2.1. Общи изисквания 

3.2.2. Функционални изисквания 
3.2.3. Технически изисквания 

3.2.4. Финансови изисквания 
3.2.5. Други изисквания 

Изискванията обикновено са описани в запитването на клиента или се уточняват по време на 
предварителните срещи. Включването им в офертата намалява риска от “аз всъщност имах 
предвид друго” или “има и още нещо важно” и т.н. 

3.3. Обхват на предлаганото решение (особено важно за проекти). 

Преглед на събраната информация, на която се базира офертата (описание на текущо състояние 
такова, каквото сте го установили) и изрично приканване, ако има пропуски или неточности, 
клиентът да коригира/допълни липсващата информация.  

3.3.1. Функционален обхват 

3.3.2. Териториален (географски) обхват 
3.3.3. Технологичен обхват 

3.3.4. Допълнителни дейности по доставка/внедряване/поддръжка 
3.3.5. Взаимодействие с други продукти и системи 

3.3.6. Допускания 
3.3.7. Ограничения за работата по проекта 

Ето пример за информация, която обичайно е необходима за изготвяне на оферта за софтуерно 
решение: какви основни задачи ще решава системата, какъв е наличния хардуер и лицензиран 
софтуер, ще има ли миграция на данни, колко ще са потребителите, потребителите къде са 
разположени физически, в какви срокове трябва да заработи новата система, кой ще се грижи за 
текущо настройване и поддръжка на системата и др. 

3.4. Експертиза на вашата фирма, имаща връзка с предмета на офертата. 
Специалисти с необходимата квалификация и опит (сертифицирани) + подобни проекти, които сте 
приключили успешно. 

3.5. Необходими предпоставки за успешна реализация. 
Какво очаквате от клиента като подготовка и участие в реализацията на проекта – например: 
изрично определен екип за работа, необходими помещения, обучение на служители и др. 
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4. Техническо предложение: 
4.1. Подход на вашата фирма. 
4.2. Методология, която ще използват експертите ви. 

4.3. Технически средства, които планирате да използвате. 
4.4. Етапи на проекта. 

4.5. Управление на проекта – използва се за продължителни и сложни покупки, в 
осъществяването на които са въвлечени множество хора 

4.5.1. Организационна структура на проекта; 
4.5.2. Жизнен цикъл на проекта (фази, етапи, контролни точки, междинни цели, 

начин на приемане на работата, документиране); 
4.5.3. Планиране на работата по проекта; 
4.5.4. Контрол на работата по проекта; 
4.5.5. Управление на обхвата; 
4.5.6. Управление на промените; 
4.5.7. Управление на риска; 
4.5.8. Необходими ресурси. 

4.6. Представяне на вашия екип за изпълнение на проекта – професионални 
автобиографии на ключовите експерти. 

5. Ценово предложение: 
5.1. Цени – на отделните компоненти и общо, с ясно указание включват ли ДДС или не. 
5.2. Отстъпки – за обем, за авансово плащане, за доставка за сметка на клиента и т.н. Ако 

отстъпките са няколко, изрично укажете коя за какво е. 
NB! Внимавайте със сумирането на няколко отстъпки! За вас е по-изгодно да ги прилагате 
последователно една след друга вместо първо да ги сумирате и после приложите върху изходната 
цена. Това е така, защото ако ги прилагате последователно, основа за изчисление на всяка 
следваща отстъпка ще е по-малка сума. 
Пример: Ако стандартната цена е 1000 лв. и трябва да начислите три отстъпки: 15% за ВИП 
клиент, 2 % за авансово плащане и 10% за голям обем покупки, то сметките изглеждат така: 
Вариант 1 (сумиране и едновременно прилагане): 1000 – (15%+2%+10%) = 1000 – 27% = 730 лв.  

Вариант 2 (последователно прилагане): 1000 – 15% = 850 – 2% = 833 – 10% = 749.70 лв. т.е. 
клиентът ще плати 19.70 лв. повече в сравнение с Вариант 1, а това са си почти 2%... 

Винаги ясно отбелязвайте коя отстъпка срещу какво е предоставена и никога не понижавайте 
цената „просто така, за да стане бизнес”! Ако очаквате още продажби при същия клиент и свалите 
центата без ясна причина, то следващия път търговските преговори ще започнат от по-ниската 
цена. 

Ако давате отстъпка, то винаги е за предпочитане да опитате „повече за същата цена” (при 
автомобилите това е широко разпространено – за същата цена осигуряват оборудване от по-висок 
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клас). Това запазва ценовите нива и преговорите за следваща покупка ще започнат от 
„стандартната” цена. 
В блога ми www.practicalpieces.com има отделен пост специално за отстъпките: “За продавачи – 
как се правят отстъпки”. 

5.3. График на плащане. 
5.4. Метод на плащане. 

6. Срок на валидност на офертата. 
7. Приложения. 

Не прекалявайте с количеството приложени материали – те са само за подсилване ефекта на 
самата оферта!  
В зависимост от конкретната ситуация подберете само такива материали, които подсилват или 
подкрепят твърденията в офертата: 

• представяне на вашата фирма (корпоративна брошура или специално разработено 
представяне); 

• представяне на използваните продукти – брошури/проспекти, проекти при клиенти, 
описание на вертикални решения за дадена индустрия, пазарни изследвания, статистики и 
др.; 

• референции от ваши клиенти (по възможност в същата област, в която работи този, за 
когото е предназначена офертата); 

• описания на ваши успешни проекти; 

• подробни автобиографии на експерти, които ще извършат работата по офертата; 

• сертификати за експертиза на служители или общофирмени; 

• сертификати за качество; 

• сертификати за съвместимост; 

• резултати от тестове и проучвания; 

• други материали, които са изрично изискани от киента или подкрепят направеното 
предложение и могат да повлияят положително на вземането на решение за покупка. 

 
VI. Как да предадем офертата и има ли нужда от представяне „на живо”? 

Ако няма изрични изисквания за предаване (например за конкурси по ЗОП: запечатан плик, в 
деловодството на XXX, до YYY часа на адрес ZZZ и т.н.), за предпочитане е да представите 
офертата на среща с представители на клиента. Това дава възможност: 

• да поставите акценти върху „правилните” компоненти на офертата, а не да разчитате 
клиентите да ги забележат и оценят самостоятелно; 

• да получите допълнителна критична информация, която ще ви помогне за бързо изготвяне 
на нова версия на офертата, която отговаря по-точно на очакванията на клиентите и 
ситуацията при тях; 
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• да отговорите на критични възражения и опасения; 

• да заложите „капани” и ограничения за конкуренти. 
Представянето на офертата трябва да бъде стегнато и информативно, като оставя достатъчно време 
и възможности за обсъждания с представителите на клиента. 

 
VII. Преговори по офертата  

Още на етапа на подготовка на офертата са ясни някои от потенциалните компоненти, относно 
които купувачът би искал промяна или подобряване на условията за него. Това означава, че би 
трябвало да обмислите позицията си по всеки такъв компонент и да имате очертан периметър за 
преговори плюс работна стратегия за отстояване на собствените интереси. 

Офертата е официално обещание. Никога не предлагайте неща, които нямате намерение да 
направите или знаете, че не сте в състояние да осигурите!  

Никога не оставяйте предадена/изпратена оферта без проверка относно: 
• получена ли е (ако не сте я предоставили лично); 
• разбрана ли е; 
• кога клиентът ще вземе решение дали я приема или не; 
• кой ще оценява предложението ви; 
• в крайна сметка клиентът приема или не вашето предложение. Ако не го приема, това 
окончателно ли е или е начало на преговори? 

 
 
 


