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Обучителна рамка 

 

I. Въведение 
 

Рамката предоставя описание на знания, умения и компетенции (нагласи), до които да 

достигнат потенциалните учащи се в неравностойно положение, участващи в програмата 

за обучение за предприемачи. Тази рамка стъпва върху съществуващите описания в 

областта на обучението по предприемачество, включително различни учебни модули. 

Програмата за предприемачи в неравностойно положение добавя и специфични атрибути, 

свързани с нуждите на целевата група. 

Рамката е част от Програмата за обучение на предприемачи в неравностойно положение и 

подкрепя преподавателите, които, опирайки се на техните професионални знания, да я 

използват при планиране на обучение на бъдещи предприемачи. 

Рамката за преподаване и обучение служи като модел за дизайн на курсове, който помага 

на инструкторите да приведат учебните цели в съответствие с дейностите, да създадат 

мотивираща и приобщаваща среда и да интегрират оценяването в обучението. 

Най-ефективните рамки за преподаване и учене са тези, които събират психологическа, 

когнитивна, социологическа и образователна среда на учащите се. Рамките за преподаване 

и обучение осигуряват разнообразни подходи, които помагат на обучаемите да формират 

структури от знания, които са точно и смислено организирани и да са наясно кога и как да 

прилагат уменията и знанията, които получават. С цел да направим това, ние се 

фокусираме върху следните четири цели на Програмата за обучение на предприемачи в 

неравностойно положение: 

1. Запазване на информация след приключване на курса 

2. Развиване на способността за прехвърляне на знания в нови ситуации 

3. Развиване на умение за мислене или решаване на проблеми 

4. Постигане на афективни резултати като мотивация за допълнително обучение или 

промяна в отношението 

Програмата за обучение UPthEM ще помогне на преподавателите на възрастни в работата 

им с ученици в неравностойно положение. Програмата за обучение ще се фокусира върху 

обучаеми в неравностойно положение от гледна точка на социо-културни, икономически, 

географски и физически фактори. Продължителността на обучителните модули е гъвкава 

и всеки обучаващ може да адаптира съдържанието и времето за преподаване към нуждите 

на обучаемите. 
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II. Обща част – описание на знания, умения и компетенции 

Въведение  

Програмата UPthEM е организирана в три основни части, конкретно Обща част, четири 

обучителни модула - Творческо мислене, Зелено предприемачество и устойчиво развитие, 

Възможности за обучение и предприемачески решения, Социално и професионално 

овластяване – и ролеви симулационен проект.  

Общата част на програмата UPthEM е посветена на установяване на контекста, рамката и 

основното съдържание на Програмата. Първо, програмата прави преглед на централните 

принципи в областта на предприемачеството: основните принципи на предприемачеството 

и бизнес принципи в предприемачеството. Общата част разглежда влиянието на 

теоретичните твърдения и рамката в предприемачеството върху обхвата и съдържанието 

на една предприемаческа програма - задължителни курсове, потоци и връзки с пазара. Тя 

се стреми да установи мястото, което програмата UPthEM заема в областта. Второ, тя 

установява знанията, уменията и компетенциите, които развиват обучителите и 

студентите по предприемачество. Формулирани са целите и резултатите от обучението, 

търсени в програмите по предприемачество, като се отделя специално внимание на 

компетенциите и нагласите на учители и възрастни учащи се в наравностойно положение. 

Освен това, тя предоставя анализ и заключения относно конкретни цели и резултати от 

обучението, свързани с всяка от четирите групи от възрастни в неравностойно положение, 

върху които програмата се фокусира (със социално-културни, икономически, географски 

и физически бариери). Трето, направен е кратък преглед на методите на преподаване и 

оценяване в дисциплината - ефективна класна стая (включително виртуална класна стая), 

групова динамика, преподавателски техники, проекти и задачи и учебни помагала. 

Програмата за възрастни UPthEM също дефинира структура от модули, която е базирана 

на целевата публика – възрастни обучаеми в неравностойно положение в четири групи: 

хора, които са изправени пред социално-културни бариери (на основата на пол, етническа 

принадлежност или религия), икономически бариери (свързани с безработица и бедност), 

географски бариери (живеещи в отдалечени и селски райони с ограничени възможности за 

заетост и по-висок, спрямо другите региони, процент на дългосрочна безработица) и 

хората с увреждания. Четирите модула на програмата са както следва:  
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- Зелено предприемачество и устойчиво развитие  

- Творческо мислене 

- Възможности за обучение и предприемачески решения  

- Социално и професионално овластяване. 

Програмата UPthEM се базира на кабинетно прочване, проведено в рамките на проекта, 

което очертава ситуацията в образованието за възрастни в петте участващи страни: 

България, Гърция, Полша, Румъния и Испания по отношение на политики, програми и 

връзки между образователни институции и бизнеса. Освен това, изследването прави 

преглед на официалното и неформалното обучение по предприемачество в страните. 

Изследването идентифицира и оценява конкретните нужди на учащи, преподаватели и 

работодатели в участващите страни. В предприемаческото образование и обучение 

обикновено липсва необходимото ниво на институционализация – общи стандарти за 

акредитация на обучаващите организации и присъждане на степен; различно качество на 

образователните програми и курсове, стандартни изисквания за преподаване по 

предприемачество на официални и неформални програми. В този смисъл, изследването 

следва да допринася за определяне на стандарти в обучението в предприемачество за 

възрастни и за подпомагане на обучението по предприемачество и обучение на учащи в 

неравностойно положение. 

Формулираната цел на програмата UPthEM е определяне на знания, умения и 

компетенции в областта на предприемачеството, които да се придобиват от възрастните, 

обучаващи се в неравностойно положение, както и методи и техники на преподаване. Те 

трябва да отговорят на няколко обстоятелства (специфики на програмата): Програмата не 

поставя конкретни изиквания за обучаваните по отношение на вече придобити 

образователни степени и квалификации; предмет на Програмата е необходимото за 

обучаващите се, които желаят да развият бизнес или да работят за „стартъп“ и 

необходимото за студенти, които не се обучават с областта на бизнеса, за да могат да 

превърнат страстта си в бизнес. Програмата се очаква да се прилага в разнообразен набор 

от икономически сектори. 

Едно общо наблюдение, което се има предвид, е, че подобни програми много често се 

проектират/преработват, за да отговорят на потребностите на студентите и бизнеса, да 

подкрепят нови бизнеси и социални каузи. По този начин програмата трябва да позволява 

адаптиране към различни социални и икономически сфери. 

Методите на преподаване и оценяване отразяват спецификата на предмета: обвързват се 

пряко с предприемачеството и са насочени към бъдещите предприемачи. Предполага се, 

че такива програми ще предоставят на потенциалните предприемачи разбиране как да 

развият и поддържат бизнес начинание, следователно предлагат интегриран подход за 
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решаване на проблеми, помагат на студентите да разберат цялостното предприятие, 

предизвиквайки ги да оценят проблемите в множество измерения. Това насочва към 

конкретни знания, умения, а също и техники на преподаване и учене. 

Програмата също така отразява специфичните особености на целевите групи на 

обучаваните: възрастни в неравностойно положение. По този начин ролята на 

педагога/съветника/фасилитатора се фокусира върху насърчаването на 

предприемачеството и подкрепата на обучаемите в неравностойно положение в процеса 

на проучване на техните бизнес идеи. Личностното развитие като предприемачи на 

бъдещите участници в програмата е нейната основна цел, това определя дизайна на 

UPthEM и избора на методи и техники на преподаване. 

Програмата има за цел да помогне на обучаващите, като подобрява техните умения и 

знания по отношение на съдържание и методи на преподаване, които ще позволят 

ефективното обучение на възрастни в неравностойно положение в придобиването на 

предприемачески умения и знания. 
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1. Основни принципи на предприемачеството  

Студентите първо се запознават с научната концепция за предприемачество и вариантите 

на нейното дефиниране и концептуализиране от ключови международни институции. 

След това се представят принципите на предприемачеството. Този подраздел завършва с 

импликациите за създаването на учебни курсове/програми по предприемачество. 

1.1. Понятието „предприемачество“ 

Различни университети и обучителни програми по предприемачество допринасят за 

развитието на понятието предприемачество и на дисциплината предприемачество в 

техните изследвания и чрез проектирането на техните учебни програми и курсове. На 

международно ниво (което също е транс-социално и експертно) Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИРС) допринася за дефиницията, развитието 

и „институционализацията“ на понятието, като му отрежда ключово място в своята 

изследователска програма и публикации. Понятието се адаптира към динамична среда. 

Класически академични дефиниции 

През първата половина на 20 век, Шумпетер развива класическото понятие за 

предприемачество, дефинирано като предприемач-новатор, който осъществява 

предприемаческа промяна на пазарите. Предприемаческата промяна има 5 проявления: 1) 

въвеждане на нови/подобрени стоки; 2) въвеждане на нови производствени методи; 3) 

отваряне към нови пазари; 4) експлоатацията на нови източници на доставка; и 5) 

реинженеринг на процесите на управление на бизнеса. 

Основни приноси към дефиницията на понятието са дадени в таблицата по-долу. 

Таблицата може да се използва като Помагало. 

Предприемачът е иноваторът, който осъществява промяната в рамките на пазарите чрез 

извършване на нови комбинации. Те могат да приемат няколко форми: 

въвеждането на нова стока или нейно качество, 

въвеждането на нов метод на производство, 

отварянето на нов пазар, 

завладяването на нов източник за доставка на нови материали или части и 

провеждането на новата организация на всяка индустрия. (Schumpeter, 1934 г.) 

Предприемачите са „про-ектиращи“. (Дефо, 1887) 

Предприемаческата дейност включва идентифициране на възможностите в 

икономическата система. (Penrose, 1959/1980) 
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Областта на предприемачеството включва проучване на източниците на възможности; 

процесите на откриване, оценка и използване на възможностите; и набор от хора, които ги 

откриват, оценяват и експлоатират. (Shane & Venkataraman, 2000) 

Предприемачеството е зависимо от контекстуалния социален процес, чрез който хората и 

екипите създават богатство, като събират в уникални пакети ресурси, за да използват 

възможностите на пазара. (Ирландия, Хит и Сирмон, 2003). 

Концепцията за предприемачество обикновено се отнася до предприемчиви индивиди, 

които показват готовност да поемат рискове с нови или иновативни идеи за генериране на 

нови продукти или услуги. (Двигатели на растежа, 2001 г.). 

Академичните анализи на явлението и процеса на предприемачество са съсредоточени 

върху фигурата на предприемача и върху иновационния процес. Те са вградени в техния 

социален контекст - регулаторна рамка (данъци, регулации и съответните публични 

правила и институции), пазарни условия (публично участие в пазарите, конкуренция на 

пазарите, достъп до външни пазари, регулиране на обществените поръчки), 

макроикономически условия, иновационна инфраструктура и др. култура (факти за 

поведение и нагласи на предприемача). Предприемачът е визионер, новатор и рисков 

играч. Предприемачът оценява комбинацията от възможности и ресурси и е готов да 

поеме рисковете, свързани със стартиране на бизнес или предприемачески дейности. 

В заключение, аналитичната рамка на предприемачеството включва контекстуалните 

правни, технологични, пазарни и културни детерминанти на предприемачеството. 

Предприемачеството е вградено в неговия социален, политически и технологичен 

контекст и има редица определящи политически фактори. Академичните изследвания 

обсъждат факторите, влияещи върху предприемачеството. Обикновено централните 

фактори са възможности, квалифицирани хора и ресурси (капитал, НИРД и 

технологии). Тези три фактора се определят от контекстуалните условия, а именно 

регулаторната рамка и културата. 

Международните организации и институции допринасят за изучаването на 

предприемачеството. Дефиницията на Европейския съюз е следната: Предприемачеството 

е нагласата и процесът на създаване и развитие на икономическа дейност чрез смесване на 

поемането на риск, творчеството и/или иновациите с доброто управление в рамките на 

нова или съществуваща организация. (Комисия на Европейските общности), 2003 г. 

ОИРС допринася за развитието на понятието предприемачество в серия от изследвания и 

дава следните дефиниции: 

- „динамичният процес на идентифициране на икономическите възможности и 

въздействието върху тях чрез разработване, производство и продажба на стоки и услуги“ 

(Economic Survey, 1997); 
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- „способността да се мобилизират ресурси, за да се възползват нови възможности за 

бизнес…“ (Насърчаване на предприемачеството); 

- „предприемач е всеки, който работи за себе си, но не и за друг“ (Младежко 

предприемачество, 2001). 

Цитираните определения за предприемачество се отнасят за икономически / бизнес 

дейности, които са иновативни в бизнес смисъл и също така се фокусират върху фигурата 

на предприемача. 

Определенията на ОИСР1 за предприемачество имат три стълба: Предприемачи, 

Предприемаческа дейност и Предприемачество. 

o Предприемачите са тези лица (собственици на предприятия), които се стремят да 

генерират стойност чрез създаване или разширяване на икономическата дейност, чрез 

идентифициране и използване на нови продукти, процеси или пазари. 

o Предприемаческата дейност е създаването и/или разширението на икономическата 

дейност (чрез идентифициране и използване на нови продукти, процеси или пазари) в 

търсене на генериране на стойност. 

o Предприемачеството е феноменът, свързан с предприемаческата дейност. 

 

Пояснения на дефинициите 

Централен елемент на дефиницията за предприемачество, отново, е иновацията или 

създаването и/или идентифицирането на нови процеси, продукти или пазари. 

Предприемачите са креативни и находчиви. Важен акцент в концепцията е свързан със 

„стойността“ като набор от различни парични и непарични придобивки. Основните 

социални и икономически цели, свързани с предприемачеството в контекста на тази 

рамка, са създаване на работни места, икономически растеж, опазване на околната среда, 

социално включване и намаляване на бедността. 

Следват няколко пункта за разясняване на дефиницията на ОИСР. Първо, тя се фокусира 

върху предприемачеството, свързано с бизнеса, и следователно игнорира областта на 

социалното предприемачество. Второ, характеристиката на предприемача като поемащ 

риск не е съществена, тъй като предприемаческата дейност не зависи от съществуването 

на предприемача. Така дефиницията на ОИСР признава, че физическите лица в рамките на 

бизнеса (във фирми, притежавани от акционери или доверителни фондове и управлявани 

от наети мениджъри, а не от стрикно предприемачи) могат да демонстрират 

 
1 Базирано на Nadim Ahmad and Anders Hoffman, A Framework for Addressing and Measuring 
Entrepreneurship. Entrepreneurship Indicators Steering Group. Paris, 20 November 2007 
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предприемачество, без задължително да имат дял в компанията. Предприемаческа дейност 

намираме в работата на бизнеса, която идентифицира и експлоатира нови продукти, 

процеси или пазари, независимо от собствеността и управлението на предприемачите. 

Трето, предприемачите и предприемачеството не се приемат като свързани с малкия 

бизнес или самостоятелно заетите лица. Четвъртото важно отличие е, че не се фокусира 

изключително върху успеха на предприемачите или предприемаческия бизнес; тук 

провалът е много важна част от предприемаческия процес и съществен за процеса на 

обучение. Така предприемачите, които се провалят, все още са предприемачи. 

 

Социално предприемачество - дефиниции 

Терминът „социално предприемачество“ се разграничава от класическото определение на 

предприемачеството като бизнес дейност. 

Академичната общност свързва „социалното предприемачество“ с неговия принос за 

постигане на социални и финансови цели, идеали на общността и иновации. Формулирани 

са дефиниции за социално предприемачество, социален предприемач и социалното 

предприятие, съсредоточени върху иновациите и създаването на нещо, и в същото време, 

признават като основен стремеж на социалното предприемачество създаването на 

социална стойност, а не на личното и акционерното богатство. На социалното 

предприемачество се гледа като на също толкова важно, колкото на икономическото 

предприемачество, тъй като то допринася за здраво общество по начина, по който 

икономическото предприемачество допринася за здрава икономика. Има обаче варианти 

на концепцията за социално предприемачество. 

- фокусирани върху организации с нестопанска цел, а социалните предприемачи създават 

организация с нестопанска цел. 

- фокусирани върху бизнеса, а социалните предприемачи се отнасят до собствениците на 

предприятия, които интегрират социалната отговорност в своите дейности. 

 

Въпроси, които могат да бъдат включени във викторина (кратък изпит)  

Обяснете как социалното предприемачество може да бъде разграничено от други свързани 

понятия като третия сектор (или социалната икономика), социалния бизнес, социалните 

иновации и корпоративната социална отговорност. 

Избройте и опишете някои от двигателите на социалната отговорност и ги 

приложете/адаптирайте към Вашия собствен контекст. 
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Обяснете защо „измерването“ на социалното предприемачество е трудно; представете 

някои цифри/доказателства от инициативи, за които знаете. 

Определете и охарактеризирайте социално предприемаческите инициативи по отношение 

на дефиниции, двигатели, размер и ключови предизвикателства. 

 

1.2. Принципи на предприемачеството 

Предприемачите трябва да следват някои основни принципи, които да ги насочат към 

успеха. Бил Мърфи обобщава мнението на 150 предприемачи, интервюирани за период от 

три години в книга, публикувана от Harvard Business School. Те се основават на 

конвенционалното определение за предприемачество. Те също имат отражение върху 

всяка програма за обучение по предприемачество, нейното съдържание и методите на 

преподаване и обучение. Има варианти на такива принципи/комбинация от принципи, 

макар и съсредоточени върху едни и същи идеи. Принципите, изложени от Бил Мърфи, са 

структурирани в пет части. 

Печалбата/печеленето на пари не трябва да бъде основната цел на предприемачите 

Подготовката на предприемачите за стартирането на ново предприятие и печалбата в 

крайна сметка е важна. Предприемачите обаче имат други мотиви за започване на бизнес: 

те са новатори и са в бизнеса за дълго време. 

Винаги е по-добре да се открие подходящата възможност, дори това да отнеме време, 
вместо да бъдат преследвани миражи; предпримачът е готов да се възползва от 
възможността 

Предприемачите чакат подходящата възможност и са готови да се възползват от 

възможността в момента, в който тя възникне. Това означава, че те трябва да са готови с 

идея, бизнес модел, знания и умения. 

Инвестирайте в хора и изградете успешни екипи 

Предприемачите са готови с подходящия екип на място, преди да започнат 

преприятие/начинание. Това също означава екип от ангажирани, лоялни, креативни хора и 

хора, които споделят визията и мисията на основателите. 

Никога не е достатъчно всичко да бъде подготвено. Важно е изпълнението и 
постигането на резултати. 

Предприемачите трябва да са готови да изпълнят своите обещания, освен че имат идея за 

промяна на играта и страхотен екип. Изкуството на изпълнението трябва да се научи и да 

се живее. Това означава, че знанията, уменията и лидерските качества на предприемача са 

от съществено значение. По-специално, лидерството означава не страх от провал, а 
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умение неблагополучието да бъде превърнато в стъпка към успеха. Лидерите също са 

готови да се доверят на инстинктите си и да следват идеята си, дори когато 

конвенционалната мъдрост казва, че е погрешна. 

Идея за тест/изследователски проект 

По време на бума на Dotcom имаше много стартъпи с чудесни идеи и екипи. Фактът, че те 

се провалиха в бизнеса си обаче, се дължи главно на пропастта между идеите и 

изпълнението. Идентифицирайте такива случаи и предоставете анализ на процеса на 

изпълнение. 

Предприемачите трябва да са самоактуализиращи се визионери 

Целта на предприемачеството не е предимно печалбата; още по-важно е създаването на 

стойност - работни места, възможности и генериране на обществено богатство. 

Предприемачът е причинителят на промяната и прогреса в нашите общества. Важно за 

успешното предприемачество е, че хората са в състояние да определят своите страсти и да 

следват и преследват мечтите си. И накрая, предприемачеството трябва да се разглежда 

като отправна точка за трансформация и в процеса да се превърне в агент за промяна. За 

да се случи това, предприемачите трябва да са в състояние да изпълнят екологичните, 

социалните и икономическите очаквания на по-голямата система и да преследват мечтите 

си. Те трябва да могат да постигнат баланс между вътрешни стремежи и външни 

очаквания. 

Тук са добавени два важни пункта. Първо, предприемачът не е непременно собственик на 

фирма. Служителите също могат да се занимават с предприемачество, като поемат 

отговорност и са креативни и иновативни. Тези дейности са в центъра на вниманието при 

изследванията на предприемачеството. Термини като „вътрешно предприемачество“ са 

създадени, за да опишат някои от тези понятия. Второ, самонаетите се считат за 

предприемачи, дори ако работят без служители. Технологията и новите бизнес модели 

дават на самостоятелно заетите лица допълнителни средства за иновации, продукти и 

процеси. Освен това, изследванията на предприемачеството се стремят да установят точно 

определение/праг на „нов“. 

1.3. Импликации за учебните програми и курсове по предприемачество  

Създадената рамка определя предприемачеството като явление, свързано с 

предприемаческа бизнес дейност, която включва идентифициране и/или разширяване на 

продукти, процеси или пазари в търсене на генериране на стойност от предприемачи-

новатори. 

Важно значение при изучаването на феномена е, че предприемачеството е вградено в 

социалната му среда - общества, икономики и технологично развитие. Той е неразривно 
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свързан с бизнес процесите, в същото време отразява обществените цели и процеси в 

науката и технологиите, образованието, политиката, икономиката и пазара. Той е свързан 

с ценности и мотиви, които се намират в екосистемата. Ценности, които обикновено се 

свързват с предприемачеството и предприемаческия дух, са устойчиво развитие, социална 

отговорност, социални и технологични иновации, прозрачност, равенство. 

Програмата по предприемачество трябва да насърчава предприемаческия начин на 

мислене и да формира умения, необходими за ефективно иницииране и изпълнение на 

предприемачески проекти в различни контексти: бизнес, социални услуги, изкуство, 

наука, политика и т.н. Тя е предназначена да развива предприемаческия дух и бизнес 

уменията у студентите и стажантите. Към общите знания и умения за управление на 

бизнес (включително като самостоятелно наети лица) се добавят знания и умения по 

аспекти на организацията на управление на знанието, финансиране на проекти за 

иновации, предприемачество в областта на електронните медии и телекомуникационните 

оператори, аспекти на съвременните иновативни технологии, реализация на инвестиция и 

т.н. 

Фокусът на курса по предприемачество е възпитанието и развитието на лидерски качества 

у студентите - способност за анализиране на различни контексти, непрекъснато учене и 

самостоятелно обучение, адаптация, комуникационни умения, умение да се наслаждават 

на изкуството и др. Студентите се запознават с новите технологии и бизнес модели. 

Трябва да им се дадат знания и умения, необходими, за да превърнат своите страсти и 

таланти в успешно изпълнена предприемаческа дейност. 

У обучаващите се по предприемачество се развиват два вида знания и умения - 

необходими за успешен бизнес и свързани с личностното развитие, насърчаване на 

лидерски и аналитични умения, способност за прилагане на знания в различен контекст, 

креативност. 
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2. Бизнес принципи в предприемачеството 

Програмата предоставя запознаване с основните концепции и принципи на 

счетоводството, подходящите маркетингови стратегии за нов продукт или стартъп, 

изготвяне на бизнес план и неговото прилагане, процес на кандидатстване за финансиране 

(публично и частно), стратегии за непрекъснати иновации и умения, необходими за 

управление на промените и конфликтите. 

2.1. Счетоводни понятия и принципи 

Академичната дефиниция за счетоводство е дадена от Американската счетоводна 

асоциация: „Процесът на идентифициране, измерване и предаване на икономическа 

информация за разрешаване на информирани преценки и решения от потребителите на 

информация“. Счетоводството не само регистрира финансови транзакции и предава 

финансовото състояние на бизнес предприятие, то също анализира и отчита информацията 

в документи, наречени „финансови отчети“. Записването на всяка финансова транзакция е 

важно за бизнес организацията и нейните кредитори и инвеститори. Счетоводството 

използва формализирана и регулирана система, която следва стандартизирани принципи и 

процедури. 

Осчетоводяването се извършва от професионалисти, които имат образователни степени, 

придобити след години на обучение. Малкият бизнес може да си позволи да има само 

един счетоводител, който да записва парични транзакции, но големите корпорации имат 

счетоводен отдел, който предоставя информация на: 

- Мениджъри, които ръководят компанията; 

- Инвеститори, които искат да знаят как се развива бизнесът; 

- Анализатори и посреднически фирми, които се занимават с акциите на компанията; 

- Правителството, което решава колко данък трябва да се събира от компанията. 

2.1.1. Принципи на счетоводството 

В днешно време компаниите имат хиляди заинтересовани страни, които са инвестирали 

милиони и се нуждаят от единна, стандартизирана система за счетоводство, чрез която 

компаниите могат да се сравняват въз основа на тяхната ефективност и стойност. Ето защо 

счетоводните принципи, основани на определени концепции, конвенции и традиции, са 

разработени от счетоводните органи и регулатори и се следват в международен план. Тези 

принципи, които служат като правила за отчитане на финансови транзакции и изготвяне 

на финансови отчети, са известни като „Общоприети счетоводни принципи“. Прилагането 

на счетоводните принципите гарантира, че финансовите отчети са едновременно 
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информативни и надеждни. Гарантира се спазването на общи практики и конвенции, на 

общи правила и процедури. Това спазване на счетоводните принципи спомогна за 

разработването на широко разбирана граматика и речник за записване на финансови 

отчети. Възможно е да има малки разлики в прилагането на счетоводните правила и 

процедури в зависимост от счетоводителя. Например двама счетоводители могат да 

изберат два еднакво правилни метода за записване на определена транзакция въз основа 

на собствената си професионална преценка и познания. 

Счетоводните принципи се приемат като такива, ако са: 

- Обективни; 

- Приложими в практически ситуации; 

- Надеждни; 

- Осъществими (те могат да се прилагат без големи разходи); 

- Разбираеми за тези с основни познания по финанси. 

2.1.2. Концепции за счетоводство 

- Концепция за стопански субекти: бизнесът и неговият собственик трябва да се 

третират отделно, що се отнася до финансовите им транзакции; 

- Концепция за измерване на парите: в счетоводството се записват само бизнес 

транзакции, които могат да бъдат изразени като пари, въпреки че записите за други 

видове транзакции могат да се водят отделно; 

- Концепция за двоен аспект: За всеки кредит се прави съответния дебит. 

Записването на транзакция е пълно само с този двоен аспект; 

- Концепция за действащо предприятие: В счетоводството се очаква бизнесът да 

продължи доста дълго време и да изпълнява своите ангажименти и задължения. 

Това предполага, че бизнесът няма да бъде принуден да спре да функционира и да 

ликвидира активите си на ликвидационни цени; 

- Концепция за разходите: Дълготрайните активи на даден бизнес се отчитат въз 

основа на първоначалната им стойност през първата година на счетоводството. 

Впоследствие тези активи се отчитат минус амортизацията. Не се вземат предвид 

покачването или спадането на пазарната цена. Концепцията се прилага само за 

дълготрайни активи; 
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- Концепция за счетоводната година: всеки бизнес избира определен период от 

време, за да завърши цикъл на счетоводния процес - например месечно, тримесечно 

или годишно - според фискална или календарна година; 

- Концепция за съвпадение: Този принцип диктува, че при всяко вписване на 

приходи, регистрирани в даден счетоводен период, трябва да се записва еднакъв 

запис на разходите за правилно изчисляване на печалбата или загубата в даден 

период; 

- Концепция за реализация: Според тази концепция печалбата се признава, само 

когато се получава. Изплатената авансова сума или такса не се счита за печалба, 

докато стоките или услугите не бъдат доставени на купувача. 

2.2. Маркетингови стратегии за нов продукт или стартъп 

Успешните продукти и стартъпи изискват успешни маркетингови стратегии. Това 

означава, че е важно да се гарантира, че продуктът отговаря на нуждите на клиентите, той 

трябва да бъде позициониран на пазара по подходящ начин и трябва да има план за 

неговото популяризиране. 

Основните елементи на силните маркетингови стратегии са: 

- Продукт - Първата стъпка към разработването на силна стратегия за маркетинг на 

продукти е да се уверите, че имате силен продукт. Преди дори да започнете да 

съставяте своята стратегия, трябва да се уверите, че продуктът е създаден с мисъл 

към клиента и е в съответствие с техните нужди. Хората не искат просто да купуват 

продукти; те искат да решат проблемите си. Затова се запитайте какъв проблем 

решава вашият продукт за клиента. Как ще направи живота им по-добър? 

Отговорът на тези въпроси ще ви помогне да определите правилните послания за 

реклама в бъдеще. Стойността, която продуктът предоставя, е по-важна от неговите 

възможности. С други думи, трябва да се съсредоточите повече върху 

предимствата на вашия продукт, а не върху неговите характеристики. Всяка 

функция трябва да бъде разработена по предназначение и да осигури известна 

полза за клиента; 

- Аудитория – Също както вашият продукт трябва да бъде създаден с оглед на 

вашата аудитория, така и вашата стратегия трябва да бъде създадена с оглед на 

вашата аудитория. За да направите това, трябва наистина да разберете хората в 

аудиторията си и да знаете всичко, което можете за тях. Започнете, като направите 

някои проучвания и съберете всякаква информация за вашата целева аудитория, 

като например възраст; пол; семейно положение; образование; професия и т.н. 
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Всяка информация може да бъде полезна за разкриване на предпочитанията на 

вашата аудитория и как най-добре да продадете продукта си на тези потребители. 

След като съберете цялата информация, започнете да изграждате профили на 

купувачи. В своите изследвания вероятно ще откриете някои модели сред 

аудиторията си. Тези общности могат да бъдат групирани заедно, за да създадат 

персони за купувачи или архетип на това как изглежда вашият идеален клиент и 

какво е неговото поведение. По този начин можете да се съсредоточите върху 

маркетинга на един профил на купувач в даден момент, а не на цялата си 

аудитория; 

- Послания: Не е достатъчно само да мислите за своята аудитория чрез разработване 

на продукти. Трябва да общувате с аудиторията си. Посланията на вашите 

продукти трябва да се изграждат около разказ. Разказите са най-лесният начин да 

накарате вашата аудитория да се свърже с вашия продукт, защото те могат да 

резонират с вашата аудитория. За да създадете ефективна история, трябва да 

определите уникалното предложение за продажба на вашия продукт. Каква е 

основната стойност за потребителя? Съсредоточете се върху едно ключово 

послание, което ще стимулира разказа ви; 

- Хора: В зависимост от големината на организацията, разработването и 

популяризирането на нов продукт може да изисква усилия от много екипи. 

Задържането на няколко отбора, които да са „на една вълна“, не е лесна задача. 

Продуктовите маркетолози трябва да бъдат моста между продажбите, маркетинга, 

инженеринга и развитието. Те трябва да обединят екипите и да се уверят, че всички 

работят в правилната посока. Продуктовите маркетолози са отговорни за 

обучението и информирането на целия екип и организация, за да се гарантира, че 

всички знаят своята роля. Когато много хора работят по един проект, лесно могат 

да се допуснат грешки в комуникацията, които да дезорганизират и забавят вашия 

прогрес. Пътната карта на продукта може да приведе всички екипи и вътрешни 

заинтересовани страни в съответствие. Пътната карта на продукта предоставя 

обобщение на целия план за маркетинг на продукти и ръководи екипа за това какво 

ще се случи във всяка стъпка от процеса. С този документ можете да поддържате 

яснота по време на целия проект и да гарантирате, че всички участващи знаят какво 

се случва; 

- Промотиране: Наличието на добър продукт и добре обмислена стратегия не е 

достатъчно за успех на един продукт. Нужно е и хората да разберат за вашия 

продукт чрез стратегическо промотиране. Вашият план за популяризиране трябва 
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да изведе вашето послание пред подходящата аудитория в точното време. Ако сте 

направили проучването си и сте изградили профил за купувача си, не би трябвало 

да имате проблем с идентифицирането на подходящата аудитория. Избирането на 

подходящо време също е важно. Освен да изследвате аудиторията си, вие също 

трябва да правите изследвания на пазара като цяло. Необходимо е да се уверите, че 

имате силен пазар за този продукт и да изберете подходящ момент за стартирането 

ви, за да бъде то най-ефективно. Комуникацията по правилните канали също е 

важна. Разберете къде вашата аудиторията прекарва своето време и използвайте 

микс от канали, за да достигнете до различни сегменти от вашата аудитория. 

Вашият план за популяризиране може да включва: имейл, социални медии, реклама 

в социални медии, телевизионна реклама, уебсайт и др. Трябва да популяризирате 

своя продукт чрез каналите, които имат най-голям смисъл за вашата марка и 

аудитория. Уверете се, че предварително планирате промоцията си, за да сте 

сигурни, че всичко протича гладко, след като сте готови да стартирате; 

- Анализ: Маркетинговата стратегия трябва да бъде точно това - стратегия. Трябва да 

проследявате резултатите ѝ, за да се поучите от тях. След като приложите плана си 

за популяризиране и продуктът ви излезе на пазара, трябва да гледате и да слушате, 

за да разберете колко сте успешни. Съсредоточете се върху няколко ключови 

показатели за проследяване, като кликвания по имейл, представяне на формуляри 

на уебсайтове, обхват и най-важното – реализации. Обърнете внимание на 

успешните и неуспешните резултати. Ако е възможно, коригирайте стратегията си 

в движение, като използвате уроците, които научавате, за да ръководите 

маркетинговите си продуктови стратегии в бъдеще. 

2.3. Изготвяне и прилагане на бизнес план 

За да бъде успешен бизнесът, той трябва да има ясна посока и да е съсредоточен върху 

резултатите. Стратегическите планове са разработени от собствениците на фирми, които 

искат абсолютна яснота за това какво трябва да постигне бизнесът и как да го постигне. 

Един от най-добрите показатели за бъдещ успех във всеки бизнес е степента, в която има 

дългосрочна визия и основен план за постигането ѝ. Ако не успеете да планирате, 

планирате да се провалите, така че ето 7 стъпки, които можете да предприемете, за да 

разработите и приложите своя бизнес план: 

- Поставете контурите на вашия план. Започнете с вашата фирмена мисия, описание 

на продукт или услуга, потребителски профил, анализ на конкурентите, маркетинг, 

финансови, кадрови и правни проблеми. Създайте подзаглавия – например под 

маркетинг ще включите брандиране, реклама, връзки с обществеността и 
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промоции. Под рекламата можете да изброявате видове реклама и други методи. 

Под финанси включете стартиращо финансиране, прогнози за паричните потоци и 

вашия бюджет; 

- Проучете всеки раздел, за да намерите експертни съвети за всеки. Включете 

информация, като например как ще проведете пазарни проучвания или ще 

разработите демографски данни на клиентите. Когато създавате раздел за 

проучване на пазара, обсъдете каква информация ще ви е необходима, какви 

въпроси ще задавате, как ще ги задавате или администрирайте проучвания и какви 

ще са разходите ви; 

- Срещнете се със счетоводител, за да прегледате вашите приходи и разходи, 

бюджета, воденето на записи и данъците. Срещнете се с адвокат, за да сте сигурни, 

че имате всички разрешителни и лицензи, които ще ви трябват, както и че имате 

предвид всички здравни, закони за безопасност или трудови закони, които ще 

трябва да спазвате; 

- Създайте динамичен бизнес план, като развиете няколко сценария. Например, 

започнете с текущите разходи за стоки, които ще трябва да купите, за да направите 

своя продукт или услуга, след което добавете още един или два бюджета въз 

основа на тези цени; 

- Напишете резюме на плана и го поставете в началото на документа. Това ще даде 

на потенциалните инвеститори и заемодатели общ поглед над бизнес плана и 

резултатите, които очаквате. Резюмето няма нужда да съдържа начина, по който ще 

постигнете целите си, оставете това за същинската част на плана; 

- Приложете плана, като започнете поетапно и изпълнете различните стъпки, които 

сте адресирали в плана. Например, може да се наложи да регистрирате вашата 

компания, да запазите търговското си име, да осигурите бизнес лицензи и 

разрешителни, да отворите банкова сметка, да получите пощенска кутия и да 

извършите много други задачи, които ви подготвят за стартиране. Това ще включва 

по-сложни действия като намиране на доставчици, наемане на персонал, 

разработване на маркетингови материали и провеждане на рекламни кампании; 

- Преглеждайте бизнес плана си редовно. Сравнявайте планирания бюджет с 

реалните бизнес резултати. Определете дали можете да продължите да работите по 

този начин или трябва да направите промени като например намаляване на 

разходите, повишаване на цените или увеличаване на рекламата. 

2.4. Възможности за финансиране на бизнес и стартъп 
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Има много начини за финансиране на бизнес или стартъп, но ето някои от най-често 

срещаните: 

- „Bootstrapping“ означава да стартирате начинанието си без помощта на външен 

капитал, но вместо това да използвате собствените си пари и да управлявате 

разходите по него чрез генерирания от него паричен поток. Предимството на 

Bootstrapping е, че държите контрол над вашата компания. Тъй като нямате никакви 

външни инвеститори, вие също не е необходимо да раздавате дял във вашата 

компания, нито трябва да отговаряте на външни очаквания. Можете сами да 

решите в коя посока да поеме вашата компания и в крайна сметка успехът на вашия 

бизнес се свежда до вас и хората, които наемете. Негов недостатък е, че не 

получавате външна помощ. Външните инвеститори или заинтересовани страни 

носят със себе си знания, контакти и подкрепа - всичко това може да има огромно 

влияние върху вашия растеж, развитие и шанс за успех; 

- Ангели инвеститори са физически лица или групи хора, които са специализирани в 

инвестирането на пари в стартъпи. Обикновено ангелът инвеститор е фокусиран 

върху стартъпи в ранен етап и ще иска дял от фирмата в замяна на капитал. 

Предлаганите от ангелите инвеститори ставки вероятно ще бъдат по-благоприятни 

от тези, предлагани от „традиционните“ кредитори. Ангелите често инвестират въз 

основа на вярата си в индивида, който стои зад идеята, както и на база 

потенциалната успешност на бизнеса, така че убедителната презентация е много 

важна при търсенето на този вид финансиране; 

- Банковият заем все още е едно от най-добрите места за начало, когато анализирате 

възможностите за финансиране на вашето начинание. Вземането на пари от 

банката е може би е по-трудно, отколкото в миналото, но все пак е вероятно те да 

имат на разположение редица заеми за малък бизнес, които да ви помогнат да 

започнете вашия бизнес. Банките искат да са сигурни, че вашият бизнес план е 

изпълним и че можете да се справите с предизвикателствата. Това означава, че 

може да се считате за по-рискован от вече стартирали бизнеси и по този начин е по-

трудно да започнете бизнес, ако банковият заем е единственият ви наличен метод 

за финансиране; 

- Краудфъндинг означава търсене на по-малки суми пари от голям брой 

индивидуални инвеститори. Ефективно съставяте убедителна презентация, в която 

обяснявате защо светът ще бъде по-добро място, ако идеята ви се реализира и 

поставите това на уебсайт за краудфъндинг. Има три основни типа краудфъндинг: 
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§ Капиталов фонд - това включва инвеститорите да получат дял от вашия бизнес 

в замяна на своята инвестиция; като такъв той е най-тясно приведен в 

съответствие с традиционното финансиране на рисков капитал; 

§ Краудфъндинг базиран на награди - С този тип краудфъндинг можете да бъдете 

много креативни и да изграждате отношения с клиенти, докато набирате на 

средства. В замяна на дарение за вашия стартъп се предлага нефинансов 

стимул. Ако продавате конкретен продукт, стимулът може да бъде ранен достъп 

до продукта или отстъпка. Предлагайте само реалистични стимули, които сте 

уверени, че можете да осигурите; 

§ Кредитно финансиране, основано на дълг - Използвайки този модел, 

стартиращото предприятие изплаща заетата сума на всеки инвеститор след 

определено време при договорен лихвен процент. 

- Грантове – те са много привлекателна форма на финансиране, тъй като няма нужда 

да връщате получените средства, стига да постигнете определени цели. Критериите 

за получаване на безвъзмездна помощ обикновено са строги и по-голямата част от 

стартиращите компании получават по малка сума в повечето случаи, което няма да 

е достатъчно, за да можете да финансирате изцяло бизнеса си в продължение на 

няколко години. Безвъзмездните средства са добър източник на допълнително 

финансиране, но не трябва да се очаква да покрият 100% от разходите на вашия 

бизнес. Европейската комисия предлага редица програми и мерки за поддържане на 

растежа на малките и средни предприятия. 

 

3. Личностното развитие – ключ към успеха 

Предприемачеството се определя като „дейността по създаване на бизнес или бизнеси, 

поемане на финансови рискове с очакване за печалба“2, следователно, в зависимост от 

вида бизнес, който искате да започнете, има различни видове умения, които трябва да се 

придобият, за да бъде успешен един предприемач. За да увеличите вашия 

предприемачески успех, може да има няколко основни набора от умения като технически 

умения, лидерство, умения за управление на бизнес и креативно мислене, които трябва да 

бъдат развити. Те могат основно да бъдат разделени на два вида - твърди и меки умения. 

Твърдите умения са изключително важни за управлението на един бизнес и се отнасят до 

технически и финансови умения. Те могат да бъдат измерени и се развиват чрез обучение. 

Всяка професия идва със собствени изисквания за твърди умения. Успешното развитие на 

 
2 https://www.lexico.com/en/definition/entrepreneurship 
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един предприемач се определя и от развитието на добри меки умения като комуникация и 

лидерство. Меките умения се придобиват чрез личностно развитие. Те не са лесни за 

измерване и успешното им доказване е оставено на субективно мнение. 

 

Фигура 1 Твърди срещу меки умения 

За успешно предприемачество трябва да има 

балансиран микс от твърди и меки умения.  

Ще разгледаме някои от основните и най-

важни твърди умения, необходими на един 

предприемач. 

 

Умения за разработване на бизнес план 

Да имате добра бизнес идея не е достатъчно, за да изградите и развиете успешна 

компания. Независимо дали искаме да стартираме собствена компания или искаме да 

развием съществуваща, със сигурност имаме нужда от бизнес план. Бизнес планът 

отразява основните цели и стратегия на компанията и ни дава солидна основа за 

предприемане на конкретни стъпки за създаване и разрастване на бизнеса. В този смисъл, 

всеки предприемач трябва да разработи такъв. 

Разбира се, има различни подходи за писане на бизнес план, както и различни видове 

съдържание, които да бъдат включени в него. Когато пишем нашия бизнес план, трябва да 

отговорим на следните основни въпроси: 

- Какви са нашите цели и задачи? 

- Какъв е нашият пазар и кои са нашите конкуренти? 
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- Как ще организираме нашата логистика? 

- Кои са нашите бъдещи клиенти и какви са маркетинговите нужди на нашия бизнес? 

- На какви рискове е изложена компанията? 

- Откъде ще вземем капитал? 

- Как ще изглежда нашата бизнес структура? 

Някои от ключовите компоненти, които трябва да бъдат включени в съдържанието на 

един бизнес план, са резюме, бизнес описание, маркетингови стратегии, анализ на 

конкуренцията, дизайн и план за развитие, план за изпълнение и управление, финансови 

фактори. В зависимост от целите, за които се разработва планът, както и от типа на 

компанията, могат да бъдат включени още компоненти. 

Управление на финансите и счетоводство 

Изграждането на солидни финансови умения е много важно за стартирането на бизнес. За 

да поддържаме бизнеса си печеливш, трябва да следим колко пари влизат и излизат от 

нашата компания, както и да поддържаме баланс между приходите и разходите. Ето защо 

трябва да разработим план за бюджетиране. 

След като очертаем в бизнес плана различните области на разходите, свързани с 

управлението на нашата компания, трябва да определим бюджет за всяка от тях. Много е 

важно те да бъдат приоритизирани, за да се гарантира, че ключовите области получават 

най-голямо внимание, както и да се избегне изразходването на пари за нещо, което може 

да бъде избегнато или отложено във времето. Създаването на добра система за финансово 

управление ще ни позволи да вземем правилните решения и да подобрим дейността на 

нашия бизнес, както и да следим дали бизнесът ни се развива и се справя добре 

финансово. 

Когато разработваме план за бюджетиране, трябва да вземем предвид, че съществуват 

краткосрочни и дългосрочни бюджетни планове. И двата са важни и ни позволяват да 

контролираме нашия паричен поток. Ето основните стъпки, които трябва да предприемем, 

и финансовата информация, от която имаме нужда, за да създадем бюджет: 

- Трябва да оценим бъдещите си приходи и да идентифицираме източниците на 

доходи, които имаме; 

- Определяне на постоянни разходи – трябва да прогнозираме разходите си за наем 

на офис, банкови такси, оборудване, счетоводство, лицензи и др. 

- Идентифициране на променливи разходи – тези разходи могат да варират през 

цялата година. Примери за променливи разходи са разходите за комунални услуги, 
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заплати, разходи за суровини, правни разходи, разходи за маркетинг и реклама и 

др. 

- Отчитане на еднократни разходи – това са разходи за оборудване, софтуер, 

компютри и др. 

- Събиране на всички стъпки по-горе – като изваждаме прогнозните разходи от 

общия ни доход, ще видим какви печалби можем да очакваме да получаваме всеки 

месец и в края на първата година. Наблюдавайки тези числа през цялата година, 

можем да проследим дали има дефицит в нашия бюджет или напротив, имаме 

излишък, който може да бъде пренасочен. 

В днешно време можете да намерите различен софтуер и приложения за бюджетиране, а 

можете и сами да си създадете таблица на бюджета. Разбира се, изграждането на 

счетоводен отдел също е опция. По този начин могат да бъдат предотвратени проблеми 

като нерегламентирани фактури и забавени плащания от клиенти. 

Маркетингови умения и умения за брандиране 

Популяризирането и разпространението на нашите продукти и услуги, както и 

разказването на историята зад тях, е това, за което ще ни помогнат маркетинговите умения 

и уменията за брандиране. Развивайки маркетинговите си умения, ние гарантираме, че 

нашата компания и нашите продукти ще бъдат видими за потенциалните ни клиенти. 

Наличието на достатъчно клиенти, които ще купуват нашите продукти и услуги, ще ни 

осигури достатъчно приходи. 

Въпреки че разработването на маркетингови стратегии по-често се асоциира с големите 

компании, малките бизнеси не бива да подценяват този процес. Напротив, разработването 

на маркетингова стратегия може да им помогне значително да развият своя бизнес, а 

подготовката му не е задължително да е труден и сложен процес. Тези прости стъпки 

могат да бъдат предприети за разработването на маркетингова стратегия: 

- Извършване на анализ на ситуацията – това ще ни помогне да определим 

настоящата ни бизнес ситуация, продукти, конкуренти и т.н., и ще ни позволи да 

идентифицираме силните, слабите страни, възможностите и заплахите на 

компанията; 

- Откриване на нашата целева аудитория – т.е. идентифицираме потенциалните си 

клиенти, които ще купуват нашите продукти и ги изследваме, така че да знаем 

точно на кого продаваме; 

- Създаване на списък с нашите маркетингови цели – трябва да определим 

индикатори, чрез които ще можем да измерим успеха на маркетинговата стратегия 

(увеличени продажби, повишен процент на реализация и др.); 
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- Маркетингови тактики – тук трябва да определим действията, които ще 

предприемем, за да достигнем целите, които сме си поставили; 

- Определяне на бюджет – определяне колко сме готови да изразходваме, за да 

постигнем целите си. 

Технически умения 

Отдавна уменията за работа с MS Office пакет и писането на имейли са задължителни. С 

непрекъснато променящия се дигитален свят предприемачите трябва да имат ефективни 

технически умения, за да могат да използват голямото наличие на софтуерни програми. В 

днешно време има софтуерни програми за финансов анализ, планиране, маркетинг, 

управление на проекти, проследяване на продажби и приходи и много други, които могат 

да бъдат от голяма полза за започване и управление на нов бизнес.  

Управление на човешки ресурси 

Тук разглеждаме управлението на човешките ресурси като твърдо умение и по-конкретно 

частта, която се отнася до наемането на хора. Другата половина на това определение се 

отнася до управлението на служителите и изисква притежаването на меки умения. 

Успешните предприемачи осъзнават, че хората са ключов компонент за успеха на техните 

организации. Наемането на нови служители преминава през обявяване и писане на обяви 

за работа, провеждане на интервюта и подбор на най-подходящите кандидати.  

Твърдите умения са важни, но сами по себе си бизнес и специфичните технически умения 

не са достатъчни за успешно предприемачество. Меките умения са от решаващо значение 

за ефективността на бизнеса и трябва да се развиват заедно с твърдите умения. Въпреки че 

твърдите умения обикновено са много специфични, в зависимост от вида бизнес, меките 

умения са необходими, за да бъде един предприемач успешен в почти всяка роля. Ето 

някои от основните меки умения, над които всеки предприемач трябва да работи: 

Работа в екип и лидерски умения 

Това са основните и най-важни умения за всеки, който иска да стане предприемач и да 

създаде и ръководи свой собствен бизнес. Работата в екип и лидерските умения имат 

пряко влияние върху визията на компанията. Да имаш силен, мотивиран екип е от 

решаващо значение за оцеляването на всеки бизнес и за да имаш силен екип, трябва да 

притежаваш отлични лидерски умения. 

Най-важното умение за един лидер е да може ясно да комуникира своите идеи и визия. 

Споделянето им с вашия екип ще ги накара да бъдат ангажирани с вашите идеи и 

мотивирани да работят за постигане на вашите цели. Ангажирането на служителите е 

ключът към привличането и задържането на най-добрите хора във вашия екип. 
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Има разлика между това да си мениджър и да си лидер. Лидерите не дават заповеди; те 

вдъхновяват служителите си да дадат най-доброто от себе си и им помагат в 

професионалното и личностното им израстване. Те разбират важността на приноса на 

хората за успеха на компанията и че в един екип трябва всички членове да работят заедно, 

за да бъде той ефективен. Ето защо, добрите лидери насърчават откритостта и честността, 

те молят хората за обратна връзка и им дават такава. Те търсят мнението на другите хора и 

ги насърчават да използват групови дискусии, за да намират решения на проблемите, с 

които се сблъскват и да предлагат своите идеи. По този начин те ще станат по-уверени и 

креативни от една страна, а от друга, това ще насърчи чувството им за собственост и 

чувството за принадлежност към компанията. 

Лидерството също означава да притежавате организационни умения и умения за 

управление на времето. Предприемачите трябва да познават своя екип и да възлагат 

правилните задачи на всеки член, те трябва да планират изпълнението на задачите, както и 

да могат да делегират, защото, когато бизнесът се разраства, ние трябва да признаем, че не 

можем правим всичко сами. Като се научим да делегираме, ще имаме повече време да 

управляваме бизнеса си и да планираме бъдещето, а не да работим по ежедневните 

проблеми. 

Комуникационни умения 

Уменията за комуникация са задължителни за успешните собственици на бизнес. 

Предприемачите трябва да работят върху своите умения за говорене, слушане, писане и 

четене. Те са необходими в почти всеки аспект на предприемачеството. Ефективните 

комуникационни умения ще ви помогнат не само във взаимодействието с членовете на 

екипа и партньорите, но и когато се опитвате да комуникирате вашите идеи и визия на 

бъдещи инвеститори и потенциални клиенти. 

Най-важното комуникационно умение е слушането. Активното слушане ще ви помогне да 

ръководите екип, да изградите отношения, да преговаряте с другите и да посредничите. 

Слушайки клиентите, можете по-бързо и ефективно да разберете техните нужди и 

конкретни проблеми и да работите върху тяхното решаване. Това ще доведе до по-добра 

удовлетвореност на клиентите, по-голяма производителност и по-малко грешки поради 

неразбиране. Когато слушаме, трябва да сме фокусирани и концентрирани, трябва да 

обръщаме внимание не само на вербалните послания, но и на невербалните. Има значение 

какъв език и глас се използва, както и как другият човек използва тялото си. 

Предприемачите трябва да притежават и добри умения за говорене. Те трябва да са 

сигурни, че съобщението им е ясно чуто, затова трябва да обръщат внимание на това, 

което говорят и как го казват. Трябва да подбираме внимателно думите си и да обръщаме 

внимание на тона на гласа и езика на тялото си. Няма значение дали общуваме с някого 

лице в лице или по телефона, или презентираме пред публика, трябва да сме сигурни, че 
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съобщенията ни са кратки и стегнати. Овладяването на уменията за говорени ще ни 

помогне да убедим инвеститорите в нашата идея, да убедим клиент да закупи нашите 

продукти или да възлагаме задачи на екипа по-ефективно. 

Притежаването на добри умения за писане и четене също е много важно, особено за 

малкия бизнес. В днешно време голяма част от комуникацията се осъществява чрез 

имейли, текстови съобщения, публикации в социални медии и др.  

Умения за решаване на проблеми 

Решаването на проблеми е част от нашето ежедневие. Предприемачеството е изцяло 

свързано с решаването на проблеми. Пътят на стартиране и управление на бизнес е пълен 

с възходи и падения и способността за решаване на проблеми е ключова за успеха. 

Уменията за решаване на проблеми са важни за предприемачите и те могат да се 

усъвършенстват с течение на времето чрез опит, овладяване на нови умения или чрез 

използване на различни инструменти и подходи. 

Когато става въпрос за решаване на проблеми, най-важното умение е критичното мислене. 

Развиването на това умение ще ви помогне да идентифицирате проблемите и да ги 

превърнете във възможности. Когато възникне проблем, важно е да отделим време и да 

помислим за проблема, къде е неговото начало, да определим областите, в които са 

допуснати грешки. Трябва да събираме, обработваме и организираме всички данни, които 

можем да съберем, да анализираме всички фактори, свързани с проблема. След това 

следва да помислим за работещи решения, както и да разработим план за действие за 

бъдещето. 

Решителността също е много важна при разрешаването на проблеми. Понякога трябва да 

бъдем бързи при вземането на решение, защото колкото по-бързо го вземем, толкова по-

скоро екипът може да продължи с работата си. И както споменахме, екипният 

брейнсторминг е мощен инструмент за решаване на проблеми. Дебатът върху проблема с 

други хора може да ви покаже различни аспекти на проблема от различни ъгли и ще ви 

позволи да сравните всички алтернативни решения. Когато решаваме проблеми, трябва да 

мислим „извън кутията“, трябва да сме креативни и да надхвърляме критичното мислене. 

Умения за критично мислене 

Както споменахме по-горе, уменията за критично мислене са от съществено значение за 

решаването на проблеми, респективно и за предприемачеството. Развиването на такива 

умения ще помогне на предприемача да управлява своя бизнес гладко чрез решаването на 

проблеми, разработване на решения и създаване на нови идеи. За да бъде успешен 

предприемач, човек трябва да развие способността си да разсъждава и да си задава 

въпроси. Критичното мислене означава да бъдеш активен учещ, а не пасивен получател на 

информация. Тези, които мислят критично, решават проблемите не чрез интуиция или 
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инстинкти, а като идентифицират и обективно анализират (без да се влияят от лични 

чувства, мнението на други или да бъдат пристрастни) проблемите и информацията, която 

имат. 

За да подобрят уменията си за критично мислене, предприемачите трябва да работят 

върху своите умения за наблюдение. Те ще им помогнат бързо да разберат и 

идентифицират нов проблем, както и да предскажат кога може да възникне проблем. 

Способността да анализираме ефективно ситуациите и информацията е съществено 

умение и за критичното мислене. Разглеждането на проблеми и ситуации от различна 

гледна точка може да помогне при вземането на решения и решаването на проблеми. 

Овладяването на критичното мислене също означава да можете да правим заключения и 

да извеждаме изводи въз основа на информацията, която имаме, както и да определяме 

коя информация е важна и коя не. 

Подобряването на уменията за критично мислене може да ни предпази от измама и 

манипулация, като ни позволи да вземаме логични и информирани решения. 

Умения за управление на времето и организационни умения 

Най-важното умение за управление на времето е приоритизирането. Въпреки че сме 

продуктивни и ефективни, понякога времето не е достатъчно за изпълнението на всички 

задачи. Тогава трябва да приоритизираме задачите си и да определим кои задачи са важни, 

кои могат да бъдат изпълнени по-късно и кои могат да бъдат делегирани. Популярен 

инструмент е Матрицата на Айзенхауер. Тя разграничава спешни и важни задачи и в 

зависимост от комбинацията от тях можем да дадем приоритет на задачата, която трябва 

да се извърши първо. 
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Фигура 2 Матрица на Айзенхауер3 

След като задачите са приоритизирани, трябва да се погрижим за графика и да направим 

списък със задачи. Управлението на задачите ще ни помогне да не забравим нещо важно, 

както и да планираме задачите, така че да отговарят на най-продуктивното ни време от 

деня. 

Управлението на времето също изисква умения за управление на стреса. Ние трябва да 

обръщаме внимание на психичното си здраве, да си почиваме, ако е необходимо, да се 

наградим, когато дадена задача е изпълнена. 

Според LinkedIn следните пет меки умения ще са най-ценени на работното място през 

2020 г.:4 креативност, умения за убеждаване, сътрудничество, адаптивност и емоционална 

интелигентност. 

 

4. Създаване на условия за базисно разбиране ролята на 
преподавателя/съветника/фасилитатора за популяризирането на 
предприемачеството сред обучаеми в неравностойно положение, включително 
и по-нататъшната подкрепа за проучване на техните бизнес идеи 

Обучението по предприемачество се основава на широк спектър от дейности, които са 

предназначени да задействат предприемаческия начин на мислене и да обхванат етапите 

от жизнения цикъл на бизнес идеите (генериране на идеи, стартиране, растеж, иновации и 

адаптиране). Що се отнася до съдържанието на обучението по предприемачество, налице е 

академичен дебат, съсредоточен около две основни тези. Съгласно първата, не е възможно 

 
3 https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/ 
4 https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2020/most-in-demand-hard-
and-soft-skills.  
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да се преподава предприемачество, защото това е въпрос на креативност и лични 

характеристики. От друга страна, има мнения, че предприемачеството трябва да се счита 

за професионална дейност и следователно да може да се преподава. Все пак, обучението 

по предприемачество ще се разглежда като комбинация между научна система и 

творчески техники на предприемачество. 

Обучението по предприемачество обхваща различни целеви групи, цели, съдържание и 

педагогически методи. Като се вземе предвид това многообразие, първо трябва да се 

идентифицират целите и след това да се проектира образователният процес. Като цяло, 

целите на обучението по предприемачество са да се повиши осведомеността за 

предприемачеството като алтернативен кариерен път и да се подобри разбирането за 

бизнес процеса. Като по-конкретни мотиви могат да се посочат следните: да се повиши 

осведомеността, знанието и разбирането за концепцията и практиката на 

предприемачеството, да се развият индивидуални предприемачески умения, поведение и 

нагласи, да се развие лична самоувереност и способности, да се развие съпричастност към 

предприемачески начин на живот, да се усвоят предприемачески ценности и убеждения, 

да се мотивират и вдъхновят учениците за предприемаческа кариера или живот, да се 

разбере процеса по създаване на фирми, да се развият общи предприемачески 

компетенции, да се развият ключови бизнес ноу-хау, лични взаимоотношения и умения за 

работа в мрежа, да се подготвят за самостоятелна работа, да започнат нов бизнес и т.н. 

 

Фигура 3 Модел на предприемаческо образование и неговите резултати, източник:  
https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf 
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За да бъде ефективна, обучителната програма по предприемачество трябва да се основава 

на добре подбрани методи на обучение по предприемачество, които са гъвкави, 

интерактивни, разнообразни и приобщаващи. Ето защо, ще бъде направен кратък преглед 

на методите на преподаване и оценяване в тази специфична област. Има ясно 

разграничение между традиционни и иновативни методи. 

Традиционни методи на обучение по предприемачество  

Традиционните методи на обучение по предприемачество са пасивни. Те са ориентирани 

към лекции или учители. Докато инструкторът играе ключова роля в процеса, учениците 

са неактивни. Това означава, че въпросите и дискусиите не са част от дневния ред. 

Ученето зависи от писмени текстове и материали; оценяването става само в края на 

срока/семестъра/периода. Тези методи не са особено чувствителни и по отношение на 

активирането на необходимите аспекти на предприемаческия начин на мислене и нагласи. 

Традиционните методи на преподаване са по-ориентирани към науката, но не осигуряват 

необходимите умения за реална адаптация в бизнес среда. 

Иновативни методи на обучение по предприемачество  

Иновативните методи на обучение по предприемачество са съсредоточени върху 

обучаемите и активното им участие. Мисията на преподавателя е не само да преподава, но 

и да улесни процеса на обучение, да възпламени интересите на учениците, да стимулира 

собствения им стремеж към знания. Иновативните методи помагат на учениците да се 

учат не само от преподавателя, но и един от друг. Освен това, студентите обсъждат и 

обменят идеи; те са насърчавани да правят самооткриване и са изложени на неформална и 

гъвкава атмосфера на обучение; те се учат от грешки и чрез решаване на проблеми. 

Иновативните методи на обучение са ориентирани към творческите аспекти на 

предприемачеството. Те имат за цел да насърчават предприемаческия дух и усета за 

бизнес. Примери за такива методи са ролева игра, разработване на бизнес план, виртуална 

класна стая, симулация на бизнес игри, индивидуален и екипен проект, състезание, 

създаване на реални малки предприятия, симулация на игри, видео заснемане, семинар, 

групова дискусия, казус, срещи с предприемачи, учебни посещения и т.н. 

Разработване на бизнес план  

Разработването на бизнес план се разглежда като най-популярната и най-важна учебна 

дейност в образователните програми по предприемачество. Бизнес планът може да бъде 

определен като писмен официален документ, който описва текущото състояние и 

желаното бъдеще на организацията. Това е първата подготвителна стъпка на всяко ново 

бизнес начинание. Балансираният и добре структуриран бизнес план е един от основните 

комуникационни инструменти за предприемач, който представя идеята пред света. 

Следователно, основна характеристика на бизнес плана е да бъде убедителен. Добрият 
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бизнес план е кратък и изчерпателен; той обхваща всички аспекти на създаването на нови 

предприятия - от използване на възможността до събиране на всякакви ресурси и 

структуриране на управленския екип. Бизнес планове могат да бъдат разработени само 

тогава, когато предприемачите са сигурни, че имат ясна визия за продукта /услугата, 

техните добавена стойност и конкурентни предимства. 

Обучение, основано на работа в екип и разработване на проекти  

Задачите за работа в екип са инструменти за колективно обучение. Въпреки това, 

обучителят трябва да предостави учебни материали предварително, за да бъде 

упражнението ефективно. Този метод създава групова динамика, която се основава на 

взаимно учене и конструктивен обмен на идеи/коментари/опит. 

В допълнение към това, казусите и обучението въз основа на проекти стимулират учащите 

да работят по проблеми от реалния живот. Този интерактивен метод насърчава 

обучаемите да контекстуализират проблемите, да идентифицират всички променливи и да 

генерират идеи за решения. Методът е предназначен за преодоляване на разликата между 

теория и практика, за осигуряване на активно учене и за подобряване придобиването на 

основни меки умения (комуникации, управление на времето, умения за решаване на 

проблеми) и разбирането на практическите въпроси. Основното предизвикателство, 

свързано с този тип метод на обучение, е свързано с допълнително натоварване и 

дискусии, оттегляне на учениците от участие (поради страх или други индивидуални 

специфики), ниско ниво на ангажираност. За да бъдат ефективни, груповите упражнения 

трябва да бъдат приобщаващи. 

Личен сторителинг  

Вдъхновяващото разказване на истории от реалния живот е метод, препоръчван от редица 

преподаватели по целия свят. Обучаемите се срещат с предприемачи, които представят от 

първа ръка своите истории от реалния живот. Тези презентации включват уроци от 

предприемаческата практика и дават поглед към реалните проблеми, предизвикателства и 

решения. Нещо повече, сесиите за разказване могат да бъдат организирани по много 

динамичен, интерактивен начин, като така се дава възможност на студентите да задават 

въпроси от личен интерес. Имайки предвид факта, че предприемачеството е ориентирана 

към практиката област, е изключително подходящо да се срещат учащи и практикуващи в 

класната стая. Полезно е студентите да обменят идеи с предприемачи със същия 

национален и културен произход. Важно е също така да се картографират историите за 

успех от цяла Европа, за да се запали вдъхновението и да се съберат най-добрите 

практики. Методът на „личния разказ“ зависи от опита и социо-културната 

интелигентност на представящия – ако той/тя не е запознат с нуждите на аудиторията, 

обратната връзка не може да бъде получена своевременно за оценка на изпълнението на 

дейността. 



                                                                      
 

 

Project 2019-1-BG01-KA204_062299 
The content of this material does not necessary reflect the official position of the European Union. 

 

Геймификация 

Геймификацията е използването на игрови техники за неигрови приложения, като по този 

начин се дава възможност за учене чрез правене (learning by doing). Оказва се, че 

използването на активни или иновативни методи като игри, видео предизвикателства, уеб-

базирано съдържание и симулации са ценни методи за преподаване. Предполага се, че 

прилагането на игри и други инструменти, базирани на дейности в клас, насърчават 

сътрудничеството, интерактивността и активното обучение. Интерактивната ангажираност 

повишава уменията за решаване на проблеми. Геймифицираните подходи предизвикват и 

мотивират учащите, като им дават активна роля и насърчават критичното им мислене. 

Дизайн мислене  

По същество, дизайн мисленето се занимава с човешките нужди и решаването на 

проблеми. Това не е линеен процес и не се фокусира върху основни етапи. Дизайн 

мисленето е итеративен процес, насочен към човека, за творческо решаване на проблеми. 

Той насърчава организациите да поставят акцент върху хората, което води до по-добри 

продукти, услуги и вътрешна динамика. Дизайн мисленето се разглежда и като стратегия 

за иновации. Тази концепция включва пет етапа - съпричастност (придобиване на 

съпричастно разбиране), дефиниране (формулиране на твърдения за проблеми), идея 

(генериране на идеи), прототип (идентифициране на най-добрите възможни решения на 

намерените проблеми) и тестване (експериментиране, тестване на прототипа). Подходящ е 

като подход за справяне с неизвестни или неструктурирани проблеми. Поради това се 

приема, че постоянното предизвикване на нови идеи и непрекъснатото преосмисляне на 

настоящите решения са централни аспекти на дизайн мисленето.  

Ефективни класни стаи (в т.ч. виртуални класни стаи)  

Ефективното управление на класната стая се отнася до събирането и прилагането на 

разнообразни и въздействащи стратегии, предназначени да създадат учебна среда, която е 

най-благоприятна за учене и забавление в училище. Най-малко шест ключови елемента на 

ефективната класна стая могат да бъдат изброени - дизайн на класната стая, правила, 

дисциплина, график, организация, комуникация. 

В контекста на разказа за иновативните методи на преподаване, виртуалната класна стая 

често се споменава като добра практика. Това е особено актуално във времена на 

извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Виртуалната класна стая е 

онлайн учебна среда, която дава възможност за взаимодействия на живо между 

преподавателя и учащите, тъй като и двете страни участват в учебни дейности. 

Виртуалните класни стаи се основават на използването на инструменти като 

видеоконференции и онлайн табло за сътрудничество в реално време или Google класна 

стая като безплатна виртуална платформа. Прилагането на инструментите на виртуалната 
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класна стая е от голямо значение, когато става дума за международни програми за 

обучение по предприемачество с участници от повече от една държава/регион. 

Учене чрез правене  

Предприемачеството като кариера се научава най-добре чрез правене (посредством 

някакъв формат на практика или чиракуване). Правенето на нещо практично и 

възможността да разпитвате, проучвате, обсъждате и обменяте идеи с реални 

предприемачи дава не само знания, но и умения. Студентите трябва да осъзнаят важността 

на подготовката на бизнес план, да получат преглед на структурата и процеса на 

подготовка на бизнес плана и да придобият известна практика при писането му въз основа 

на собствената си бизнес идея. Знанията за това как да се реализира бизнес идея, опитът в 

бизнес планирането и информацията за процеса на създаване на предприятие трябва да 

мотивират учащите да мислят за създаване на собствен бизнес и в резултат на това да 

доведат повече от тях до предприемачество. 

Развитие на клиенти/Лийн стартъп (Това не е задължително, в зависимост от 
конкретния клас обучавани) 

Има две влиятелни предприемачески концепции с адрес в Силиконовата долина в 

Съединените щати – развитие на клиентите (customer development) и lean стартъп. И двете 

са ориентирани към валидирането на предположението, че продукт/услуга създава 

стойност за хората/клиентите. Съответните инструменти, свързани с развитието на 

клиентите и създаването на lean стартъпи, могат да бъдат използвани в образователната 

област, позволявайки на преподавателите да дават съвети на учащите как да управляват 

процеса на създаване на стойност, включващ заинтересовани страни. 

Учителят по предприемачество  

През 2014 г. Европейската комисия публикува Ръководствто по предприемаческо 

образование, където е очертан профилът на т.нар. „учители по предприемачество“. Там се 

казва, че:  

„Те са извор на вдъхновение, непредубедени и уверени, гъвкави и отговорни, но също така 
от време на време нарушават правилата. Умеят да слушат, да възприемат и да 
пропагандират идеи, а на първо място в работата си поставят учениците и 
конкретните действия. Те са екипни играчи и имат добра мрежа от контакти. Те се 
стремят да хвърлят мост между образованието и икономиката и включват външни 
специалисти в процеса на преподаване, като наблягат на житейския опит. Винаги 
разглеждат и икономическия аспект на дадена тема, а свързаните с бизнеса въпроси 
имат важна роля в техните часове по всички дисциплини. Придържат се към гъвкав и 
приспособим учебен план, предпочитат интердисциплинарното обучение, основано на 
проекти, и използват учебни материали вместо учебници. Наблягат на груповите 
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процеси и взаимодействия и понякога разглеждат класната стая като арена за сблъсък, 
където осигуряват пространство за многообразие — многообразие на мнения, отговори, 
решения и разсъждения за учебния процес. Учителят по предприемачество е по-скоро 
наставник, а не лектор. Той подпомага индивидуалния учебен процес на учениците и 
личностното им развитие.“  

Съвременното разбиране за обучението по предприемачество се основава на редица 

преповтарящи се теми:  

Обучението по предприемачество е нещо повече от подготовка за управлението на 

предприятие. То включва изграждане на предприемачески нагласи, умения и знания, 

които да позволят на ученика „да превръща идеите в действия“. 

Учителите не могат да учат на предприемчивост, ако самите те не са предприемчиви. 

Развитието на предприемачески умения изисква активни методи, които да ангажират 

учениците да проявят своя творчески и новаторски потенциал. 

Предприемаческите компетентности и умения могат да бъдат придобити или изградени 

само чрез практически житейски опит. 

Предприемаческите умения могат да бъдат преподавани в рамките на всички предмети 

или като отделен предмет. 

Обучението по предприемачество трябва да се съсредоточи не само върху 

предприемачите, но и върху тези, които показват предприемчивост в екипната работа, тъй 

като повечето ученици ще използват предприемаческите си умения в предприятия или 

обществени институции. 

За да бъде даден истински тласък на обучението по предприемачество, е необходимо да се 

разработят учебни цели, свързани с предприемачеството, както и съответни методи за 

оценка и процедури за осигуряване на качеството за всички образователни степени. Те 

следва да помагат на учителите да постигнат напредък в придобиването на 

предприемачески знания, умения и нагласи. 

Програмата за обучение по предприемачество следва да бъде популяризирана не само в 

рамките на институциите за подготовка на учители, но и в предприятията и сред широката 

общественост. 

Учителите и училищата няма да могат да осъществят амбициите си без сътрудничество и 

партньорство с колеги, предприятия и други заинтересовани страни. 

Източник: Европейска комисия  
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III. Групова специфична част – набор от учебни резултати за хора в 
неравностойно положение в социокултурен, икономически, географски 
и/или физически аспект 

1. Хора в със социокултурна неравностойност 

 
Източник: https://pixabay.com/pl/illustrations/mnie-nienawidzić-nie-miłość-2380063/ 

- Особености 

Тази група включва хора, които са дискриминирани на различни основания, напр.: 

• пол, 

• сексуална ориентация, 

• възраст, 

• етнически или социален произход, 

• религия, 

• мироглед, 

• политически възгледи, 

• цвят на кожата, 

• стойности, 

• увреждане, 

• език и т.н. 

 

Въпреки факта, че сега се предприемат много действия за насърчаване на равенството с 

цел борба с дискриминацията, за съжаление все още има много дискриминационни 

прояви, както в обществото, така и сред работодателите. Хората много често се ръководят 

от стереотипи, което води до предразсъдъци и следователно дискриминация. Те се отнасят 

към нещо различно като към нещо по-лошо. Подобно поведение е много вредно за хората, 

които са дискриминирани и които по някакъв начин са изключени от обществото поради 
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различията си, лишени от права, които трябва да бъдат общодостъпни. Такива хора се 

чувстват отхвърлени, наранени, често не виждат перспективи за добра работа. 

Имигрантите са особено уязвими към дискриминация поради различна култура и език. 

Дискриминацията може да бъде разделена на пряка и косвена. Пряката дискриминация 

засяга човек и се проявява като лошо отношение, по-неблагоприятно от другите в подобна 

ситуация. Непряката дискриминация се отнася до очевидно неутрални ситуации и може да 

възникне, например, когато разпоредба, която изглежда няма нищо общо с категориите 

дискриминация (изброени по-горе), води до неравно третиране на определена група. 

Често е възможно да се намерят обяви за работа, чието съдържание подсказва, че работата 

е за млад човек, а също и за жена или мъж. Или по време на интервю, когато виждат млада 

жена, работодателите питат за планове за създаване на семейство (макар и все по-рядко). 

Друг пример е предложената по-ниска заплата, само защото някой идва от друга държава. 

Хората не се оценяват по техните знания, умения или стойност, а през призмата на 

стереотипите и предразсъдъците, които затварят вратата към добрата, мечтаната работа. 

Подобно вредно поведение от страна на обществото затваря пътя към по-добър живот, 

кара ги да се чувстват непълноценни и изключени. Това е голяма трудност, с която не е 

лесно да се справите. Трудно е да промените мисленето на другите и да докажете своята 

ценност и да покажете положителните страни на това да бъдете различни. Но е възможно! 

 

- Пречки пред ученето 

• трудности в работа в екип, 

• страх от говорене пред хора, 

• липса на самочувствие и умения, 

• обезсърчаване за учене, 

• езикова бариера, 

• културна бариера, 

• страх от започване на образование поради дискриминация. 

 

- Съвети за обучителя 

• изграждане на отношения, основани на доверие, приемане и чувство за сигурност, 

• подпомагане на възрастния учащ да се чувства като част от група, 

• подчертаване на човешките ценности и положителните страни на многообразието 

(насърчаване на приемането на хората такива, каквито са), 

• борба със стереотипите, 

• липса на принуда да говорят публично (насърчаващо – постепенно, с малки стъпки), 
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• проявяване на съпричастност и разбиране, 

• предоставяне на знания за правата на човека и преследване на дискриминация. 

 

2. Хора с икономически неблагоприятни условия 

 
Източник: https://pixabay.com/pl/illustrations/kostki-za-gazeta-zysk-ryzyko-utraty-2656028/ 

- Особености 

Тази група се състои от хора, за които икономическите трудности представляват сериозна 

бариера пред стартирането на техния бизнес. Тук може да включите, например: 

• липса на финансови ресурси, 

• страх от фалит, 

• неспособност за поемане на риск, 

• непознаване на финансови и счетоводни въпроси, 

• липса на икономически познания, 

• липса на информация за възможности за получаване на финансиране от различни 

източници, 

• липса на опит в отрасъла, свързан с безработицата. 

 

Икономическите аспекти винаги са били една от най-сериозните пречки за бъдещите 

предприемачи. Стартирането на вашия бизнес често включва необходимостта от 

инвестиране на финансови ресурси. Не всеки обаче разполага с необходимата сума или 

кредитоспособност. Дори това да не е пречка, има и друг проблем – страхът от поемане на 

риска от провал и вследствие на това, от фалит. 

Много хора предпочитат стабилността и сигурността. Невъзможността да се поемат 

рискове може да има различни причини. Пример за това е липсата на подходяща бизнес 

идея, професионален опит или липса на знания в областта на икономиката и финансите. 
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Това оказва огромно влияние върху факта, че хората, които се борят с тези трудности, не 

са уверени в себе си, не вярват в успеха и, в крайна сметка, страхът от неизвестното 

печели. 

Оттеглянето на много хора от желанието да започнат собствен бизнес е свързано и с 

липсата на знания за възможността за получаване на финансиране от други източници или 

намирането на идея за нискобюджетен бизнес, основан на хоби или използване на 

природни ресурси. 

 

-  Пречки пред ученето 

• липса на средства за специализирани курсове, 

• трудности при разбирането на някои специализирани въпроси в областта на 

икономиката, финансите, управлението. 

 

- Съвети за обучителя 

• да преподава знания възможно най-практично, 

• използване на прост език, 

• стартиране на стратегическа игра за управление на бизнеса, 

• развиване на способността за поемане на рискове (по отговорен начин), 

• даване на примери за хора, които са рискували и са успели, 

• насърчаване на учениците към самоусъвършенстване, търсене и задълбочаване на 

знанията, 

• развиване на креативно мислене, 

• предоставяне на знания за получаване на средства от различни източници, 

• предоставяне на възможност за безплатно участие в курсове на бедни хора по 

проекти. 

 

3. Хора с географско неблагоприятно положение 
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Източник: https://www.pexels.com/photo/ball-shaped-blur-close-up-focus-346885/ 

- Особености 

Примери за този тип групи са хората, живеещи в малки градове или села, където 

равнището на безработица е високо поради малък брой работни места. Независимо от 

размера на страната, винаги има региони с лоша инфраструктурна комуникация (високи 

планини, отдалечени райони) или региони, засегнати от силна сезонна работна зависимост 

(крайбрежни и планински). Географските дефекти са пречка за започване на работа или 

стартиране на бизнес. 

Географските трудности също затрудняват достъпа до различни допълнителни курсове 

или образование, за да се увеличат познанията за предприемачество, финанси или 

икономика. Те обезкуражават създаването на бизнес от страх от липса на клиенти поради 

лоша инфраструктура. 

Хората, които се борят с такива трудности, нямат представа и насоки за това как могат да 

превърнат недостатъците във възможности, например в момента има огромно търсене на 

продукти от сертифицирани биологични региони. 

 

- Пречки пред ученето 

• труден достъп до различни курсове, 

• липса на възможност за избор на курс, който представлява интерес за студента, 

поради малко предложения, 

• изоставане на основни знания в резултат на посещаването на най-близкото училище с 

ниско ниво на образование, 

• трудностите при придобиването на знания поради изоставане в образованието, 

• липса на мотивация. 
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- Съвети за обучителя 

• създаване на възможности за участие в онлайн курс, 

• адаптиране на продължителността на курса към възможностите на обучаемите, 

• индивидуализация на преподаването, 

• мотивация за действие, 

• предоставяне на насоки за това как те могат да превърнат недостатъците във 

възможности, 

• вдъхновение от различни примери от реалния живот. 

 

4. Хора с физически увреждания 

 

 
Източник: https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-sitting-on-wheelchair-while-leaning-on-wall-

4064231/ 

 

- Особености 

Въпреки многобройните дейности и проекти, предприети от властите в различни страни, 

хората с увреждания все още често имат проблеми със заетостта и различни ограничения, 

бариери пред образованието или създаването на собствен бизнес. Инвалидността може да 

бъде разделена на различни видове според различни критерии. Има три нива на 

увреждане: 

• значителни, 

• умерени, 

• леки. 
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Заслужава да се отбележи, че хората с лека степен на увреждане са в състояние да работят. 

Разбира се, те понякога изискват адаптиране на работното място или различни 

съоръжения от страна на работодателя, но те могат да се нормализират, за да 

функционират, да учат и работят, да показват своите знания и умения, въпреки различни 

ограничения. Работодателите и служителите обаче имат много предразсъдъци към хората 

с увреждания и ги дисквалифицират на първо място поради страх от лошо изпълнени 

задължения и нужда от помощ или допълнителни финансови разходи. 

Съществуват и видове увреждания като: 

• умствени увреждания, 

• интелектуални увреждания, 

• физически увреждания. 

 

Ние обаче ще се съсредоточим върху групата хора с физически увреждания, като: 

• хора в инвалидни колички, 

• хора със зрителни увреждания, 

• слепи, 

• глухи, 

• и т.н. 

В допълнение към уврежданията си такива хора се сблъскват с дискриминация и липсата 

на желание да помогнат от страна на другите. Много често имат ограничения при избора 

на професия (не винаги могат да правят това, което обичат), борят се с неадекватни 

работни места за хора с увреждания или липса на адаптирана инфраструктура в сградите. 

Хората с увреждания понякога имат и ограничен достъп до образование, което ги 

затруднява да си намерят работа в определена професия в бъдеще. 

Работодателите също се страхуват да наемат хора с увреждания, тъй като те имат 

допълнителни права, например под формата на по-кратко работно време, възможност за 

допълнителен отпуск по здравословни причини и др. Тези закони обаче са различни в 

различните държави. 

Хората с увреждания наистина се сблъскат с много трудности. От създадените в главите 

им (бариери пред физическите им ограничения, водещи до страх и липса на самочувствие, 

техните умения), през ограниченията за мобилност или затруднения в общуването, до 

бариерите, създадени от други хора под формата на социално изключване и 

дискриминация, лишавайки ги от възможността да функционират нормално. 

Хората с увреждания трябва да вярват в себе си, да знаят как да си намерят работа, 

отговаряща на техните способности, да знаят за техните права и как да получат подкрепа и 
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помощ от различни организации. Това ще им помогне да преодолеят бариерите си и да си 

намерят работа и дори да започнат собствен бизнес. 

В днешно време много курсове са достъпни онлайн, много компании и магазини работят  

онлайн, както и много официални въпроси могат да бъдат решени, без да излизате от дома 

си. Съществуват и специални програми, които улесняват работата с компютър на 

незрящите. Държавната подкрепа предоставя възможности за осигуряване на адекватни 

условия на труд. 

 

- Пречки пред ученето 

• ограничения за движение или комуникация, 

• не всички сгради са адаптирани към нуждите на хората с увреждания, 

• липса на достъп до подходящи инструменти за улесняване на образованието 

(специализирано оборудване, програми), 

• страх от дискриминация, 

• липса на самочувствие и умения, което води до липса на активно участие в 

обучението, 

• трудности в груповата работа поради ниско самочувствие. 

 

- Съвети за обучителя 

• адаптиране на техниката на провеждане на часовете към способностите и нуждите 

на хората с увреждания, 

• проява на висока съпричастност, 

• насърчаване (не принуждаване) на активно участие в класове, 

• еднакво третиране на всички ученици, 

• мотивация за действие, 

• демонстриране на различни възможности, 

• изисквания, съобразени с възможностите, 

• идентифициране на различни инструменти за улесняване на образованието и 

активен трудов живот, 

• показване на вдъхновяващи примери за хора с увреждания, преодолели различни 

трудности и постигнали професионален успех, 

• ако студентът се нуждае от помощ, организиране на колегиална помощ. 
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Учебни модули 

МОДУЛ 1 – Социално и професионално овластяване 

I. Обща информация  

Цел на модула – Описание на тематичната област  

Цели и резултати от обучението  

Целева аудитория – целева група/ниво  

Продължителност  

II. Теория   

Въведение  

Придобиване на професионални компетенции – теоретични знания и практически 
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Препратки  

Приложения  

I. Обща информация  
Цел на модула – Описание на тематичната област 

Модулът за социално и професионално овластяване включва различни полезни дейности 

за обучение с цел да подпомогне хората да разберат по-добре себе си и да бъдат 

ангажирани като активни граждани, донасяйки за положителна социална промяна в своите 

местни общности и в света. Тъй като стойността на овластяването е висока, в рамките на 

проект UPthEM беше разработен този модул, за да предложи вдъхновение и ресурси в 

подкрепа на социалното включване и потенциала за заетост/предприемачество, на колкото 

се може повече хора.  

Следователно, това ръководство предоставя ангажиращи и творчески дейности, за да 

вдъхнови и да даде възможност на хората да повярват в своите способности да 

катализират промяната и да насърчат другите да направят същото. Това е гъвкав 

инструмент за изучаване и справяне с проблеми, свързани с властта и социалната 

креативност, нарастваща взаимовръзка с другите, изграждане на увереност и 

самочувствие и мотивиране за реализиране на техния социален и професионален 

потенциал. Като цяло, този модул предлага вдъхновение за организиране на семинари за 

социално и професионално овластяване, които да са част от програмата за обучение на 

UPthEM, или на независимо ниво. Модулът е написан по такъв начин, че да предоставя 

гъвкава методология и инструменти за обучение, които лесно могат да бъдат използвани 

от всяка организация, фокусирана върху подпомагането на хората чрез дейности за 

обучение и овластяване. 

 

Цели и резултати от обучението 

Разпознавайки нарастващото усещане за безсилие и социално изключване на групи в 

неравностойно положение, с модула за социално и професионално овластяване на 

програма UPthEM, ние се стремим към увеличаване на взаимосвързаността с другите и 

подкрепяме социалната интеграция и заетост. Следователно, учебният материал на този 

модул е фокусиран върху личностното развитие и гражданското участие, докато 

успоредно с това се опитва да предизвика промени в живота и професионалните профили 

на участниците. На тази основа се очаква участниците в този модул да: 

 

• получат по-добро разбиране за себе си, своите вътрешни силни страни и 

способността да подобрят професионалното си развитие, независимо от 

обстоятелства и техните умения и ресурси, 
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• получат вдъхновение и мотивация за стимулиране на промени в техните 

професионални пътища, 

• започнат да изграждат чувство за принадлежност към общността, 

• развият отношение на благодарност към различията и приликите с другите, 

• изградят разбиране за собствените си страхове, нива на комфорт и предразсъдъци, 

• общуват ефективно както вербално, така и невербално, 

• разпознават как да упражняват собствения си глас в лична и професионална среда, 

• подобрят тяхната съпричастност и грижа за социалната и професионална 

несправедливост, 

• увеличат взаимодействието си с други, с които имат общи цели и се подкрепят 

взаимно, 

• научат как да работят по-ефективно с различни групи, 

• разберат стойността на автентичността, 

• и накрая, да укрепят техния социален и професионален профил. 

По време на семинарите за социално и професионално овластяване, участниците ще 

работят заедно върху изпълними идеи, култивирайки нови умения и уникални чувства и 

подкрепяйки се взаимно. За да бъдат постигнати целите и резултатите на семинара, този 

модул е разработен чрез надграждане и разширяване на идеите и механизмите на 

социалните иновации. Това означава, че модулът се стреми да обогати и наложи 

съществуващите дейности за овластяване и личностно израстване с по-колективно 

измерение, като по този начин дава силен акцент върху колективното овластяване и 

колективния потенциал на участниците, което е напълно съобразено с теорията и 

процесите на социалните иновации. 

В тази връзка са включени: 

• дефиниция на основните понятия за социално и професионално овластяване; 

• анализ и подкрепа на професионалните умения за фасилитаторите, както 

теоретични знания, така и практически умения; 

• симулация на социален и професионален семинар със специфични дейности, 

включително подробни описания, 

• оценка на резултатите от него и инструменти за мониторинг с първоначални 

и крайни оценки. 

Следователно, участниците в този модул ще работят заедно, ще изследват иновативни 

концепции, ще обменят идеи и ще решават въпроси, които ги интересуват. 

 

Целева аудитория – целева група/ниво  

Този модул има за цел да повиши доверието на хората от четири групи: хора, които са 

изправени пред социо-културни (пол, етническа принадлежност или религия), 

икономически (безработица, бедност), географски недостатъци (живеещи в селски или 

отдалечени райони с ограничени перспективи за работа и по-високи нива на дългосрочна 
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безработица спрямо градските центрове) и хората с увреждания. Тази част от програмата 

за обучение на UPthEM се опитва да овласти, обучи, насочи и свърже хората в 

неравностойно положение с пазара на труда и може да се използва от партньорите на 

UPthEM, както и от други обучителни и неправителствени организации, работещи със 

специфичните целеви групи. 

 

Продължителност 
Общата продължителност на предложените дейности е около 8 часа, но се очаква, че 

взаимодействието по време на семинара ще създаде нужда от повече време. За еднодневен 

семинар тази продължителност ще бъде доста досадна за участниците и те няма да усвоят 

напълно стойността на дейностите. Затова ние предлагаме двудневен семинар, където 

фасилитаторите могат да разделят поравно продължителността на дейностите между двата 

дни. 
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II. Теория 
Веведение 

Определението за овластяване включва начини за измерване на нивото на развитие, за 

изучаване на мотивационни механизми и за разграничаването им от други вътрешни 

процеси на личността на индивида, като самооценка, самоефективност или място (локус) 

на контрол. Има обаче много ограничения в дефиницията за овластяване (Zimmerman, 

2000). Описателно определение е дадено от Адамс (2008), който е определил 

овластяването като „способността на индивидите, групите и/или общностите да поемат 

контрол над своите обстоятелства, да упражняват власт и да постигат собствените си цели, 

и процес, чрез който, индивидуално и колективно, те могат да помогнат на себе си и на 

другите, да увеличат максимално качеството си на живот." В допълнение, Адамс (2008) 

поставя по-конкретна дефиниция за овластяването на практика, в която се позовава на 

последователния процес на взаимодействие между критични разсъждения и овластяващи 

дейности, тоест последователният цикъл на влизане и излизане от разсъждаване-действие-

оценяване и взаимодействието между мислене и правене. 

Що се отнася до социалния аспект на овластяването, той е едновременно рамка с добавена 

стойност за обслужване на общността и теоретично ръководство за разпознаване на 

механизма и ефектите от опитите за упражняване на контрол и влияние върху решенията, 

които влияят върху живота на човека, организационното функциониране и качеството на 

живот на общността (Rappaport, 1981; Perkins & Zimmerman, 1995). Нещо повече, 

социалното овластяване е процесът на реализиране на човешките компетенции или 

капацитети, основно свързани с овластяването на идивиди на микрониво като гражданите, 

които да постигнат пълния си потенциал. Следователно, този аспект на социалното 

качество се отнася до създаването на компетенции у хората да участват в процеси, които 

формират ежедневието. (Herrmann, 2012) 

Професионалното овластяване се описва като индивиди с усещане за самочувствие и 

компетентност, желание да изпълняват работата си по-ефективно и продуктивно, по-

високи умения за вземане на решения и по-голяма отдаденост на професионалната им 

работа (Gary, 2002). Според проучване на Hajbaghery и Salsali (2005), професионалното 

овластяване е сложен процес, който произтича от взаимната връзка между личните и 

колективните характеристики на работниците, както и културата и структурата на 

компанията. 
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Придобиване на професионални компетенции – теоретични знания и практически 

умения 

Обучаващите, за да успеят в овластяването на другите, трябва дълбоко да разберат един от 

най-важните аспекти на овластяването, а именно мотивацията на индивида. Мотивацията 

идва отвътре и изразява готовността на един човек и групи да се стремят към цел, която се 

влияе от различни нужди и възприятия (Mosley, Pietri, & Mosley, 2008). Съществуват шест 

компонента в процеса на овластяване, по които всеки обучаващ трябва да развие 

теоретични знания и практически умения; те се идентифицират чрез няколко критерия, 

като например до каква степен литературата подкрепя тяхното значение, колко лесно е да 

бъдат предадени на обучителите и колко ефективни са те в постигането на желаните цели 

(Cattaneo & Chapman, 2010): 

1. Лично значими, ориентирани към властта цели. За да се развие нечия 

мотивация, и особено за някой в неравностойно положение, е от съществено 

значение да му/ѝ се поставят значими и ориентирани към властта цели и да се 

разбере същността на тези цели и как те варират в зависимост от индивидите и 

контекста, тъй като това е от решаващо значение за улесняване на процеса на 

овластяване (Cattaneo & Chapman, 2010). Следователно, обучителят трябва да 

търси, идентифицира и подкрепя такива цели за участниците по време на 

семинара за овластяване.  

2. Самоефективност. Според Гутиерес (1991, стр. 202), част от овластяването 

може да бъде изразено като „лична сила“ или „преживяване на себе си като 
силен или способен човек“. На тази основа самоефективността може да 

подпомогне процеса на овластяване, тъй като води индивида към постигане на 

неговите/нейните цели. В допълнение, Лок и Латъм (2002, стр. 709) са 

установили, че самоефективността заедно с ангажираността към лично 

ценените цели, са най-непосредствените, съзнателни мотивационни фактори за 

действие. Следователно, обучителите трябва да вземат това предвид, тъй като 

този елемент може да бъде двигателят на останалите (Cattaneo & Chapman, 

2010). 

3. Знание. След като са идентифицирали значимите цели и подкрепили 

самоефективността, обучителите трябва да помогнат на участниците да развият 

необходимите знания, които ще им позволят да получат задълбочено 
разбиране на съответния личен и социален контекст, включително 

възможните пътища за постигане на целите, необходимите ресурси и начините 

за тяхното получаване (Cattaneo & Chapman, 2010). С други думи, те трябва да 

осъзнаят начините, по които силните страни и уменията функционират в 

техните личности. Едновременно с това, идентифицирането на липсващите 
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умения и новите умения, които трябва да се развият, е ключов елемент от 

процеса на овластяване (Zimmerman, 2000). 

4. Компетентност. Тази точка се отнася до момента, когато човек знае какво е 

необходимо за постигане на дадена цел (знание), тогава неговата или нейната 

степен на действителна (за разлика от възприеманата) способност, свързана с 

целта, става явна. Cattaneo и Chapman (2010) разграничават компетенциите от 

знанието, тъй като твърдят, че е различно да знаеш какво да правиш (знание), 

отколкото да знаеш как да го направиш (компетентност). Следователно 

компетентността е процесът на разбиране как някой може да използва своите 

умения и знания за постигане на дадена цел. Действията ще утвърдят части от 

това разбиране, но вероятно ще се появят нови знания за силните страни, 

слабите страни, пречките и възможности на средата. 

5. Действие. За ефективно постигане на целите трябва да се предприемат 

действия. Действието се влияе от частите на процеса, които идват преди него, 

движенo от конкретни цели, подсилено от личната стойност на тези цели и 

увереността в способността на човек да постигне тези цели, ръководен от 

съответните знания и с помощта на полезни умения (Cattaneo & Chapman, 

2010). Действието, което води до трансформация, не може да бъде 

предизвикано отвън, а по-скоро трябва да бъде създадено от разбирането на 

човека за неговата или нейната ситуация. Що се отнася до модела на процеса на 

овластяване, поведението е свързано с осъзнаването на хората за силите на 

влияние, които действат в техните животи и начините, по които те могат или не 

могат да ги променят (Freire, 2000). Следващата част от процеса на овластяване 

– въздействие, е ценен източник на знания за тези възможности и ограничения. 
6. Въздействие. Разбирането на индивида за собственото му въздействие 

вероятно ще повлияе на връзката между ефекта и други елементи от цикъла на 

овластяване. Такова разбиране всъщност се влияе от няколко фактора, 

включително културно-информационните нагласи на хората за личната власт, 

техните възприятия за предразсъдъците и системните пречки пред техните 

цели. Въпреки това, след като човек е успял да създаде положително 

въздействие, това се очаква да доведе до по-силно чувство за принадлежност 

и съответно до социално овластяване. (Cattaneo & Chapman, 2010) 

 

В обобщение, за овластяване на хората както в социално, така и в професионално 

отношение, е важно всеки обучител или фасилитатор на семинар да проектира специални 

дейности, основавайки се на тези принципи, като гарантира, че: 

ü Поставените цели имат лично значение; 

ü Структурираните отношения насърчават самоефективността; 
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ü Извършените дейности дават възможност на участниците да развият знания и 
компетенции по пътя си към успеха; 

ü Действията се насърчават като средство за осъзнаване и саморазмишление 

върху въздействието, което участниците могат да имат.   
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III. Насоки и учебни ресурси за провеждане на семинари за овластяване 

Предложеният от нас семинар 

Настоящият модул представлява ръководство, стъпка по стъпка, за планиране и 

провеждане на семинар за социално и професионално овластяване за хора, които са 

изправени пред социално-културни, икономически и географски неблагоприятни условия 

и/или увреждания. Предложената рамка за семинар за социално и професионално 

овластяване е организирана в пет раздела. Семинарът може да бъде проведен от един или 

двама фасилитатори/обучители, но се препоръчва малка група участници. В идеалния 

случай броят на участниците не трябва да надвишава 20 души. Съветът е да се опитате да 

има по-голямо разнообразие от участници, ако е възможно. Това ще помогне за 

изграждането на по-ценни взаимоотношения между участниците и всяка от представените 

по-долу дейности може да бъде по-лесно адаптирана към съответните им характеристики. 

Езикът на семинара може да бъде местният език на всяка страна-партньор (този модул е 

достъпен на английски, гръцки, испански, румънски, български и полски език). 

Освен това в програмата на семинара може да бъдат включени лектори, за да обхванат 

някои интересни, подходящи теми и да осигурят мотивация на участниците чрез техните 

лични истории за успех. Малки сесии с поканените лектори могат да бъдат добавени сред 

основните части на семинара.  

Вдъхновени от основните компоненти на процеса на овластяване, предложени от Cattaneo 

и Chapman (2010), ние създадохме основна структура на семинара, която е разделена на 

пет части, всяка посветена на конкретна цел.   

 

Част 1: Социално взаимодействие  

Част 2: Професионани умения 

Част 3: Овласти себе си 

Част 4: Действие и въздействие 
Част 5: Рамисъл 
 

Част 1: Социално взаимодействие 

Първата част на семинара има за цел да помогне на участниците да разберат по-добре себе 

си, своите ценности, взаимните си интереси и общи ценности в опит напълно да разберат 

и дефинират лично значими цели за своя социален и професионален живот. Чрез 

предложените дейности участниците ще получат мотивация да развият чувство на 

благодарност за личните си характеристики, различия и прилики с другите, да осъзнаят 

стойността на своята автентичност и да определят и приемат собствените си страхове и 

нива на комфорт. Освен това се препоръчва да започнете семинара с игри за „разчупване 
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на ледовете“ като тези, предложени по-долу, и да се опитате да създадете топла и 

релаксираща атмосфера, насърчавайки участниците да се опознаят. 

 

Заглавие на дейността: Изрази себе си чрез поезия 

Цели и резултати 

от обучението 

Това е дейност за „разбиване на ледовете“, която ще помогне на 

участниците да научат имената на другия, да се чувстват по-

комфортно, да започнат да изграждат чувство за принадлежност 
към общността и да излязат от зоната си на комфорт. 

Подготовка и 

материали 
Листове хартия и химикали 

Препоръчително 

време 
30 минути 

Инструкции 

Участниците са помолени да напишат 2-4 реда фрази, като кратко 

стихотворение, като им се дадат 5 до 10 минути. Стихотворението 

може да включва думи, които отразяват личността или чувството им 

към този момент. Например стихотворението може да е за техните 

очаквания относно предстоящото преживяване на този семинар. 

 
Чувствам се удобно, 
всички дойдохме тук по една и съща причина, 
всички искаме най-доброто от нас, 
бъдете търпеливи и се доверете на процеса. 
 

След това те са помолени да се представят със своите имена и 

всякакви други подробности, които искат да споделят с другите, и 

ако желаят, могат да прочетат стиховете си на глас. 

Съвети и 

препоръки 

Участниците трябва да се чувстват комфортно, за да изразят себе си. 

Чуването на думата „поезия“ може да бъде стресиращо, мислейки, 

че изискванията са високи, но дайте ясно да се разбере, че в този 

процес няма грешно или правилно. 
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Заглавие на дейността: Какво ви носи щастие? 

Цели и резултати 

от обучението 

Тази дейност може да развие положителна и приятелска атмосфера, 

както и активно слушане. Участниците ще могат да изразят себе си 

и да намерят общи преживявания, ценности и цели с другите, 

докато се опитват да разберат по-добре какво чувстват, слушайки 

историите на другите. Активното слушане и съпричастността са 

основни умения за осигуряване на успешен път към личен или 

професионален успех.   

Подготовка и 

материали 

Намерете свободно място и седнете всички заедно. Осигурете 

листи и цветни моливи или пастели. 

Препоръчително 

време 
30 минути 

Инструкции 

Седнете всички заедно в кръг, разделете се по двойки и решете кой 

ще бъде партньор А и кой партньор Б. Партньор А започва да 

описва нещо, което му/ѝ носи щастие и радост, максимум 5 

минути. В случай че му/ѝ е трудно да опише нещо, партньор Б го/я 

насърчава да продължи. След това е ред на партньор Б да направи 

същото. Всеки рисува рисунка как се е чувствал, когато е слушал 

партньора си. След това всяка двойка споделя рисунката с всички. 

Съвети и 

препоръки 

Участниците не са помолени да нарисуват това, което са чули, а 

чувството, което са изпитали, докато са слушали историите на 

другите и какво може да означават за тях. 
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Заглавие на дейността: Кръг от истини 

Цели и резултати 

от обучението 

Тази дейност ще се опита да изгради усещането за 
принадлежност сред участниците и да ги накара да почувстват, че 

никой не е сам, изграждайки разбиране за собствените им 
страхове и развивайки благодарност за начините, по които те 
се различават и са сходни помежду си. 

Подготовка и 

материали 

Фасилитаторът трябва да подготви някои подходящи твърдения. 

Достатъчно място, за да можете да стоите в кръг. 

Препоръчително 

време 
60 минути 

Инструкции 

Застанете в центъра и помолете участниците да застанат в кръг 

около вас. Обяснете им, че ще четете твръдения и всеки път, когато 

дадено твърдение изразява някого, той/тя следва да направи крачка 

напред към центъра на кръга, в противен случай той/тя трябва да 

остане на своята позиция. 

Твърденията могат да включват фрази, свързани с трудностите, с 

които участниците могат да се сблъскат, представени по наистина 

любезен начин, и могат да включват социално-културни, 

икономически и географски проблеми и ежедневни проблеми, 

дължащи се на увреждания. 

Примери за такива твърдения са: 

• Чувствал съм се различен заради дадена ситуация. 

• Чувствал съм се обиден и лишен от професионална 

възможност въз основа на личната ми обективност. 

• Чувствам, че хората виждат първо нещо друго, а не това, 

което всъщност съм. 

• В даден момент по време на това упражнение избрах да не 

отговоря, въпреки че твърдението се отнасяше за мен. 

 

В резултат на това всеки, който е достатъчно смел да признае, че 

дадено изявление го/я изразява, ще се доближи до останалите в 

центъра на кръга, тъй като с всяка стъпка кръгът ще става все по-

малък и по-малък. Крайният резултат може да бъде всеки да е 

близо един до друг, като индиректно изразява взаимна подкрепа. 

Фасилитаторът трябва да посочи това. 

Съвети и 

препоръки 

Тъй като някои въпроси могат да засегнат чувствата на 

участниците, фасилитаторът трябва да бъде много внимателен как 

ще формулира твърденията и какво ще включват. 
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Резюме на резултатите от обучението 

Практикувайки горните дейности, участниците ще могат: 

ü да разберат по-добре себе си, 

ü да дефинират общи ценности, цели и вътрешни сили, 

ü да развият чувството си за принадлежност, 

ü да бъдат благодарни за техните различия и прилики, 

ü и да опитат да изразят себе си с искреност и автентичност. 
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Част 2: Професионални умения 

В част 2 участниците ще получат вдъхновение да започнат да изграждат своя 

професионален профил, като се чувстват овластени със своите силни страни и 

способности, които могат да бъдат използвани за постигането на успех в професионалния 

им живот, докато се опитват ефективно да общуват помежду си както вербално, така и 

невербално и те ще се опитат да осъзнаят колко е важно да упражняват собствения си глас 

в лична и професионална среда. Нещо повече, участниците ще бъдат насърчавани да 

предприемат промени в своите професионални пътища. Обучителите трябва да се 

съсредоточат върху изграждането и подкрепата на самоефикасността на участниците и да 

разпространят посланието, че всеки участник е силен и способен човек. 

 

Заглавие на дейността: Път към успех 

Цели и 

резултати от 

обучението 

Чрез тази дейност участниците ще получат мотивация и ще се чувстват 

овластени слушайки историите за успех на другите, които също са били 

в трудни ситуации, които може да са подобни на техните преживявания. 

По този начин те ще се опитат да подобрят своята съпричастност и да 

търсят своите вътрешни силни страни и способности, за да подобрят 

своите професионални умения, независимо от обстоятелствата, уменията 

и ресурсите. 

Подготовка и 

материали 

Оборудване за видеоклиповете (предложените видеоклипове са тези с 

историите за успех на UPthEM, а има и предложен видеоклип на TED 

Talk) 

Препоръчителн

о време 
90 минути 

Инструкции 

През първите 30 минути обучителите могат да използват 6-7 видеоклипа 

с историите за успех на UPthEM. След това, като допълнителна история 

за успех, участниците могат да гледат видео на TED Talk, коeто 

анализира трудния път към успеха на арабска бизнесдама. Можете да го 

намерите тук с гръцки и много други субтитри (продължителност 14 

минути). 

След това могат да започнат разговор за това коя история ги е впечатлила 

повече, коя част е била най-вдъхновяваща и как могат да използват някои 

съвети като примери, за да създадат своя собствена история на успеха. 

Съвети и 

препоръки 

Целта тук е да се представи истината. Трудности и препятствия винаги 

ще има, но е важно да накарате участниците да почувстват, че ако някой 

се опитва, накрая той/тя ще ги преодолее и ще успее. По този начин се 

опитайте да накарате участниците да видят, че те също могат да успеят. 

Ясно посочете, че именно те могат да отключат потенциала си. 

Освен това би било полезно да помолите участниците да разсъждават 
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върху това колко реалистична е всяка история за успеха, тъй като те биха 

могли да почувстват, че им представяме фалшиви истории с цел да 

споменем, че всичко е възможно, но настоящата ситуация за някого може 

да бъде доста трудна в реалния живот. Или друг полезен въпрос може да 

бъде с какви трудности според тях може да се сблъскат, ако се осмелят да 

започнат собствен бизнес или да търсят работа/по-добра работа. 

Препоръчва се фасилитаторът да запише всички отговори и да ги запази 

за подобряване на семинара. 

Заглавие на дейността: Изследвайте вътрешните си мисли 

Цели и 

резултати от 

обучението 

Участниците ще осъзнаят, че техните мисли влияят върху емоциите им. 

Колкото по-скоро осъзнаят това, толкова по-скоро ще могат да 

проектират живота си с яснота и цел, и по този начин да направят 
промени в личната и професионалната си среда. Освен това чрез 

предложеното видео те ще разберат колко е важно да знаят стойността 
си и да поискат това, което заслужават. 

Подготовка и 

материали 

Листове хартия със скица от две лица (виж приложението) и химикалки. 

Оборудване за видеото. 

Препоръчителн

о време 
45 минути 

Инструкции 

Участниците вземат хартията с двете скици и от тях се иска да запишат 

положителни чувства за професионалното си минало и евентуалното си 

бъдеще от едната страна и негативните от другата. 

Тогава фасилитаторът започва разговор с тях със социално и 

професионално съдържание, обсъждайки различни ситуации и как биха 

се чувствали по отношение на тях, като всеки път ограждат чувството, 

което ги изразява. 

 

Обучаващите могат да използват следните примери: 

• Как се чувствате, когато някой ви съди по грешен начин? 

• Как се чувствате, когато някой ви отхвърли за евентуална работа? 

• Чувствахте ли, че нещо по-добро ще се появи или бяхте напълно 

разочаровани? 

• Какво мислите, когато някой казва, че всяко отхвърляне създава 

нова възможност? 

• Как се чувствате, когато се опитвате да си намерите по-добра 

работа? 

 

В края на разговора участниците ще видят колко пъти са оградили 

позитивни и негативни чувства. 

 

След това те могат да гледат предложеното видео със заглавие „Знай 
своята стойност и след това я поискай“, можете да го намерите тук 

(продължителност 8 минути). Става въпрос за полезни успешни истории 



                                                                      
 

 

Project 2019-1-BG01-KA204_062299 
The content of this material does not necessary reflect the official position of the European Union. 

 

за по-добро комуникиране на стойността на някого и как може да 

поискате да ви бъде платено на база на вашите високи постижения. 

Съвети и 

препоръки 

Целта на тази дейност е да осъзнаем чувствата, които имаме в различни 

ситуации и къде са фокусирани те най-много: върху негативни чувства 

или положителни чувства. Освен това видеото ще им помогне да 

осъзнаят колко е важно да оценят стойността си и да поискат 

заслуженото. 

Друг полезен съвет може да бъде да дадете на участниците някои 

негативни твърдения или да опишете негативни ситуации и да ги 

помолите да ги превърнат в положителни, за да осъзнаят, че винаги могат 

да търсят позитиви в неприятна ситуация. 

Резюме на резултатите от обучението  

Взаимодействайки с тези дейности, участниците ще могат: 

ü да се почувстват овластени, мотивирани, силни и способни да успеят, 

ü да подкрепят собствените си надежди за успешен професионален път, 

ü да развивят своите комуникативни умения, 

ü и да използват собствените си мисли и глас, за да изразят своите лични и 

професионални цели и ценности. 
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Част 3: Овласти себе си 

Тази част от семинара е посветена на това да накара участниците да осъзнаят силата на 

колективните действия, тъй като неговите дейности ще увеличат взаимодействието между 

участниците, ще ги накарат да създават общи цели и да се подкрепят по време на целия 

процес. Нещо повече, те могат да подобрят уменията си за по-ефективна работа с 

различни групи. Желаните резултати тук са да се постигне по-задълбочено разбиране на 

съответните колективни действия, докато избраните цели стават по-видими. 

 

Заглавие на дейността: Бъдете промяната, която искате да видите в света 

Цели и резултати от 

обучението 

Чрез взаимодействието си с история на успеха, участниците ще се 

чувстват овластени, че е възможно да се създаде положителна 
промяна в тяхната социална среда. Те ще почувстват, че могат 

да създадат свои собствени промени. 

Подготовка и 

материали 

Обучителят трябва да подготви представянето на предложения 

казус (Можете да намерите .ppt файла по-долу) 

  
Отпечатан списък с начини за положителна промяна (виж 

приложението) и химикалки. 

Препоръчително 

време 
60 минути 

Инструкции 

Като първи етап започнете с представянето на казуса „La 

Tabacalera“, подчертавайки факта, че колективните действия могат 

да доведат до творчески и силни социални промени. Участниците 

трябва да осъзнаят, че работейки заедно, могат да постигнат 

повече. 

След презентацията им дайте списъка с начините за положителна 

промяна в ежедневието им. Помолете ги да обградят това, което 

най-добре ги изразява. След това, въз основа на това, което са 

обградили, им дайте 2-3 минути да помислят за практически 

начини как наистина могат да действат въз основа на две неща от 

списъка, които според тях са наистина важни, за тях или за 

обществото. Помолете доброволци да споделят идеите си с 

другите. 

Съвети и препоръки 
Фасилитаторът може да промени списъка с нещата или да добави 

всичко, което може да е по-интересно. 
 

IO1_Case Study_La 
Tabacalera.pptx
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Резюме на резултатите от обучението 

Казусът по-горе ще ги накара да почувстват, че могат лесно да: 

ü увеличават взаимодействието си с другите, 

ü създадат общи социални цели, 

ü направят тези цели постижими, когато работят заедно,  

ü взаимно се подкрепят и 

ü намерят начини да работят по-ефективно с различни групи. 
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Част 4: Действие и въздействие 

Тази част е най-интерактивната част от семинара. Участниците ще използват наученото и 

почувстваното в предишните части, за да действат креативно. Освен това, чрез дейностите 

по-долу, те ще подобрят своята съпричастност и грижа за социални и професионални 

проблеми и несправедливост. Тук има две важни посоки: 

• Първата е да се накара всеки участник да усети смисъла и стойността на 

колективното действие и по този начин да му даде възможност да изгради 

чувството си за принадлежност. Всеки участник трябва да осъзнае, че неговото или 

нейното въздействие е силно вероятно да повлияе на другите и тяхното общество, 

създавайки положително въздействие, което може да доведе до по-силно чувство за 

принадлежност на всеки индивид и съответно до социално овластяване. 

• Втората посока тук е да накарате всеки един от тях да осъзнае личната стойност на 

своите цели, тъй като те трябва да бъдат движени от ясни цели, мотивирани от 

тяхната уникална важност и в същото време те да бъдат мотивирани да се 

доверяват на своите способности за постигане на тези цели, използвайки своите 

умения и знания. 

Следователно тук трябва да се постигне основният желан резултат от семинара; да се 

подобри социалният и професионален профил на участника. 
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Заглавие на дейността: Заедно растем! 

Цели и резултати 

от обучението 

Участниците ще се опитат да идентифицират и анализират 
проблеми и да изследват потенциални решения, използвайки 
дизайнерско мислене. 

Процедурата на дизайнерското мислене има пет основни стъпки: 1) 

Емпатия, 2) Определяне на проблема, 3) Генериране на идеи, 4) 

Създаване на прототип и 5) Тестване. 

Подготовка и 

материали 

Листи (виж Приложение за шаблона), химикалки и лепящи 

бележки 

Препоръчително 

време 
60 минути 

Инструкции 

Представете си, че сте в „La Tabacalera“ и всеки участник е член на 

една и съща група и иска да бъде организиран да реши даден 

проблем. 

Помолете участниците да създадат малки екипи от 3-4 души и ги 

помолете да помислят за социален проблем или професионална 

ситуация, която се нуждае от подобрение. Те могат да намерят 

нещо, което е важно или интересно за всеки от екипа. Можете също 

така да ги попитате дали имат сходни или различни силни страни 

като група, което подчертава стойността на многообразието и 

допълняемостта за ефективно колективно действие. Групите могат 

да бъдат гъвкави, тъй като участниците могат да сменят групите, 

ако нещо ги изразява повече. 

Дайте на всяка група лист хартия (вижте приложението за 

шаблона), химикалки и лепящи бележки, за да отбележат 

решението си. 

Опитайте се да обясните основните стъпки от процеса на Дизайн 

мислене. След това създайте малки стъпки на процедурата и всеки 

път участниците следва да записват техните мисли: 

• Помолете всички групи да помислят за решения и ги 

насърчавайте да намерят колкото се може повече 

алтернативи. 

• Помолете ги също да разгледат потенциалните 

заинтересовани страни във връзка с проблема и как те се 

влияят. 

• Помолете ги да обмислят как общности, приятели, 

семейство и други мрежи биха могли да им помогнат при 

прилагането на предложените от тях решения и как те могат 

да бъдат подкрепени от тях. 

• Помолете ги да обмислят дали колективните действия играят 

ключова роля при решаването на проблема и дали това може 

да бъде път за положителна социална промяна. 
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След като се съгласите каква процедура трябва да следват, за да 

разрешат проблема си, помолете ги да я споделят с останалите. Ако 

групите имат подобни проблеми и подобни решения, те могат 

всички заедно да създадат по-голяма група, ако желаят, наблягайки 

на идеята за съвместно вземане на решения и подкрепа. 

Последната стъпка от тази дейност е да помолите участниците да 

запишат своите мисли на лист хартия и да създадат пълен план за 

действие за решаване на техния проблем. Дайте им поне 10 минути. 

Основните части на процедурата са: 

• Име на проекта; 

• Социален или професионален проблем; 

• Заинтересовани страни в ситуацията; 

• Групи от хора, които биха могли да им помогнат или да ги 

подкрепят; 

• Ползи от решението; 

• Очаквано въздействие от решението; 

• Начини на комуникация (напр. социални медии), които 

могат да им помогнат да популяризират решението на 

проблема им. 

И накрая, помолете всяка група да представи резултатите си пред 

останалите и инициирайте дискусия за това колко начини имаме да 

се изправим пред трудна ситуация и защо е наистина важно да 

предприемем действия по даден проблем като група. 

Съвети и 

препоръки 

Фасилитаторът трябва да бъде подкрепящ и креативен, да 

предоставя идеи и помага през цялото време. 
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Заглавие на дейността: Бъди „конкурента енергия”! 

Цели и резултати 

от обучението 

Целта тук е участниците да разберат, че трудностите могат да се 
използват за постигане на успех, като по този начин те ще се 

научат да използват собствените си трудности, за да се представят 

като бойци и да подкрепят кандидатстването си за бъдеща 
работа, използвайки тяхната уникалност. От съществено 

значение е да се осъзнае, че тези, които растат бързо, с постоянен 

напредък, в трудни ситуации са насочени от енергия, за да оцелеят 

и да успеят в развиващо се работно място. 

Подготовка и 

материали 
Оборудване за видеото 

Препоръчително 

време 
90 минути 

Инструкции 

В първата част на тази дейност участниците ще гледат силно 

мотивиращо видео за използване на провала и вътрешни сили за 

създаване на път към успеха. Заглавието на мотивационното видео 

е „Защо най-добрият назначен кандидат може да няма идеалното 

резюме“ и може да бъде намерено тук (продължителност 10 

минути). 

 

След видеото, дайте на участниците 10 минути, за да създадат своя 

собствена история, за това да бъдеш „конкурентен“. Помолете ги да 

помислят за времената, през които са се мъчили да се изправят на 

крака. Накарайте ги да осъзнаят, че всеки има история, която да 

разкаже. 

 

Тогава ще започне процес на представяне и те ще застанат и ще 

представят себе си и трудностите, с които са се сблъскали, но са се 

опитали да преодолеят и евентуално са успели. Но участниците 

няма да се представят пред никого конкретно. Не искаме да ги 

караме да се чувстват тревожни. Концепцията е да се създаде 

симулация на интервю за работа или събитие за представяне на 

идеи. 

 

Във всеки случай наистина е трудно да бъдеш първият, който 

трябва говори. По този начин, за да накарат участниците да се 

чувстват комфортно, обучителите ще следват същата процедура. 

Освен това ще имат 10 минути, за да създадат своята история за 

това да бъдат „конкурентни“, и ще започнат да се представят със 

своите истории и трудности. По този начин участниците ще се 

почувстват мотивирани да излязат на сцената и да говорят. 
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В допълнение, преди да започне представянето, обучителите могат 

да използват фразата на Реджина Хартли (говорител във видеото) за 

допълнително овластяване: 

 

“Изберете подценявания претендент, чиито тайни оръжия са 
страст и цел”. 

 

Съвети и 

препоръки 

Тази дейност е последната овластяваща дейност на семинара и 

трябва да създаде силно мотивационно усещане с истински и 

дълбоки чувства. 

Обучаващите трябва да изяснят, че най-важни са нашите трудни 

избори или тези, които правим, когато имаме нужда. 

  

Резюме на резултатите от обучението 

С горните интерактивни дейности участниците ще могат да:  

ü използват инструментите за овластяване на предишните дейности, 

ü се възползват от мотивационните емоции, които са изпитали досега, 

ü подобряват емпатията си, 

ü се научат как да използват дизайн мисленето за търсене на решения,  

ü осъзнават значението и стойността на колективното действие, 

ü увеличават въздействието си чрез работа с другите, 

ü развият чувството си за принадлежност, 

ü предприемат действия, 

ü подкрепят стойността на целите си и да бъдат мотивирани да се доверят на своите 

силни страни и умения, и да осъзнават, че могат да използват трудностите, за да се 

откроят от останалите, тъй като те могат да се справят с проблемите, които биха 

спрели другите. 
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Част 5: Размисъл  

На последния етап от семинара, след като бъде развито чувството за принадлежност към 

екипа на семинара, участниците могат да изберат да поддържат връзка с другите. Тъй като 

някои участници може да са открили общи ценности и цели помежду си, те могат да 

изградят ценни приятелства, които да им предложат подкрепа и овластяване. 
 

Заглавие на дейността: Поддържайте връзка! 

Цели и резултати 

от обучението 

Участниците ще имат шанса да останат свързани и да създадат 

приятелства с хора, с които имат общи ценности.  

Подготовка и 

материали 
Листи и химикалки 

Препоръчително 

време 
20 минути 

Инструкции 

Дайте на участниците листове хартия и химикалки, за да си водят 

бележки, и ги помолете да споделят с останалите, ако желаят, 

своите профили в социалните мрежи или имейли.  

Фасилитаторът например също може да създаде група във Facebook 

с всички участници. Ако някой иска да бъде лидер на тази група, 

той/тя може да се чувства свободен да го направи. По този начин те 

се насърчават да осмислят връзката си и да преминат към бъдеща 

социална и професионална положителна промяна. 

Съвети и 

препоръки 

Фасилитаторът трябва да изясни, че не е задължително всеки да 

споделя своя профил в социалните мрежи с други, но това е добър 

начин да поддържат връзка и да се чувстват подкрепяни от хора, с 

които имат сходни интереси и са споделяли същия опит по време на 

този семинар. 
 

Резюме на резултатите от обучението 

Заключителната дейност ще помогне на участниците да укрепят чувството си за 

принадлежност и да създадат добри приятели. Здравите и подкрепящи връзки могат да 

доведат до подобряване на психичното здраве и щастие. Чрез своите взаимодействия 

участниците могат да си помогнат да постигнат целите си и да се почувстват по-

подкрепени в трудни времена. 
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Съвети за фасилитаторите 

Пригответе се и имайте план 
Това ръководство предлага основна структура за семинар за социално и професионално 

овластяване. Тъй като взаимодействието с участниците е динамичен процес, може да се 

наложи фасилитаторите да предефинират някои процедури или да добавят повече стъпки 

за успешен процес на овластяване. В резултат на това е необходимо да се подготвите, 

създавайки алтернативи за неща, които могат да се объркат или да не пасват на 

участниците. Можете също така да помолите за помощ, като поканите експерт като лектор 

на семинара, това може да бъде окуражаващо и наистина полезно в случай на въпроси, 

които участниците ще имат и фасилитаторите няма да могат да отговорят с увереност. 

 
Създайте топла атмосфера 
Една от най-важните точки на семинара за овластяване е неговата среда и чувствата, които 

създава у участниците. Следователно, от съществено значение е да се създаде 

положителна атмосфера от първите минути на семинара и да се поддържа по време на 

целия семинар. Накарайте всички да се чувстват комфортно и добре дошли, създайте 

положително отношение към всеки проблем, който може да възникне, като участници, 

които са дошли със закъснение, или участници, които са много срамежливи да говорят 

пред публика. Насърчавайте всички, давайте им време и винаги имайте приятелски 

подход. Само по този начин всеки участник ще се чувства комфортно и ще се довери на 

целия процес, така че да се изразява свободно и да се възползва по най-добрия начин от 

предимствата на семинара. 
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III. План за оценка  
Първоначална оценка - Въпросници за оценка на потребностите от обучение 
 
Демографска информация 

Пол:  Възраст:  Националност:  

Ако имате интерес да получавате информация и да сте част от нашата общност UPthEM, 

моля напишете вашия имейл адрес тук: 

 
 Какви са нашите цели? 

 

 
 

 Какви са вашите очаквания от този семинар? (Можете да изберете повече от един отговор) 
 
Искам да подобря професионалния си профил 
 
Искам да се чувствам по-мотивиран да направя промяна в живота си 
 
Нови контакти 
 
Изучаване на нови концепции, инструменти и стратегии 
 
Нови идеи и възможности 

 
 Участвали ли сте някога в подобен семинар?  

 
Да  

 
 
Не 
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Окончателна оценка - Въпросници за оценка на резултатите от обучението 
Демографска информация 

Пол:  Възраст:  Националност:  

Дизайн и съдържание на семинара 
 

Моля, оценете следните твърдения 
1 = категорично несъгласен 2 = несъгласен 3 = съгласен 4 = категорично съгласен 5 = не знам 

 
    
1. Целите на семинара ми бяха ясни 

 
2. Структурата на семинара беше достатъчна 

 
3. Съдържанието на семинара беше интересно 

 
4. Съдържанието на семинара беше полезно 

 
5. Водещият/те беше добре подготвен и полезен 

 
6. Семинарът отговори на очакванията ми 

 
7. Семинарът ми даде мотивация за бъдещето 

 
 Какво беше най-полезно в този семинар? (Можете да изберете повече от един отговор) 
Създадени са нови контакти 
Изучаване на нови концепции, инструменти и стратегии 
Генерирани нови идеи и 
възможности

 
 Как бихте се подобри този семинар? (Можете да изберете повече от един отговор) 

Предоставете по-добра информация преди семинара. 
 
Намалете съдържанието, обхванато в семинара. 
 
Направете дейностите в семинара по-стимулиращи.  
 
Подобрете организацията на семинара.  
 
Направете семинара по-лесен.  
 
Съкращаване на времето за семинара. 

1         2          3         4         5 
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Приложение 
        Положителни чувства                  Отрицателни чувства  
 
 



 

 

Как да създадем положителна промяна? 
По много различни начини! 

 
1. Малките неща имат значение. 

• Избягване на клюките 
• Изслушване на човек, който трябва сподели 
• Начинът, по който отглеждате децата си 

2. Помогни на другите. 
• Възрастни 
• Деца 
• Доброволци 
• Уязвими групи 

3. Действайте локално. 
• Гласувайте 
• Участвайте 
• Посетете и помогнете 
• Възползвайте се от възможностите 

4. Уважавайте. 
• Земята и околната среда 
• Един друг 
• Животните 
• Себе си 
• Чуждото мнение 

5. Добри жестове. 
• Поздравете и се усмихнете на непознат 
• Осигурете съдействие 

6. Грижа за себе си. 
• Поддържайте енергията си, за да можете да я върнете на вашата общност 



 

 

 

Съчувствайте 
На кого се опитвате да 
помогнете? 
От какво имат нужда? 

Дефинирайте 
Какъв е проблемът? 
Какво е нужно да се 
направи? 

Тествайте 
Какво работи добре? 
Можете ли да измислите 
подобрения? 

Прототип 
Кое решение ще пробвате 
първо? 
Какво ще измислите за 
тестване? 

Дайте идеи 
Какво решение можете 
да измислите? 
Коя е най-добрата идея? 

Имаме проблем за 
решаване! 

Ползвайте шаблона за 
да намерите решение. 

Мислене за социален 
проблем чрез 
проектиране 
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МОДУЛ 2 
Креативно мислене и изграждане на самочувствие 

 
I. Обща информация 

Цел - Описание на тематичната област 

Цели и резултати от обучението 

Целева аудитория - целева група/ниво 

Продължителност 

II. Теория 

Въведение 

Придобиване на професионални компетентности - теоретични знания и практически 
умения 

Инструменти и учебни материали 

Упражнение 1 Използването на език 

Упражнение 2 Креативно мислене с предмети 

Упражнение 3 Организирано мислене  

Упражнение 4 Креативно мислене за бизнес 

Упражнение 5 Управление на тези ценни ресурси 

III. План за оценка - Инструменти за оценка и мониторинг 

Първоначална оценка - Въпросници за оценка на потребностите от обучение 

Междинно (формиращо) оценяване - тестове 

Окончателна оценка - тестове; казуси 

Обратна връзка 

 

Обща информация 
Цел - Описание на тематичната област 

Настоящият модул и придружаващите го дейности са предназначени да развият 
креативното мислене като умение и да ви помогнат да го прилагате в ежедневното 
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управление на вашия бизнес и за вашето лично развитие. Предложените дейности ще 
ви позволят да мислите креативно, когато искате да разрешите проблем; трябва да 
преодолеете предизвикателствата или когато искате да развиете нещо иновативно. 

По същество този модул ще действа като рамка, която да ви помогне в справянето и 
преодоляването на вашите предизвикателства в процеса на превръщането им във 
възможности. Устойчивата промяна изисква иновации; ако няма иновации, 
способността за процъфтяване ще бъде по-ограничена в свят, който се променя толкова 
бързо. Истинската иновация започва с различно възприемане на процесите, ресурсите и 
пазарите; само от тази нова гледна точка ще бъде възможно да променим начина, по 
който правим бизнес. Правенето на бизнес, както правехме вчера, вече не е 
осъществимо и устойчиво. Ето защо все по-често сме изправени пред 
предизвикателство да станем по-конкурентоспособни, което означава, че трябва да 
променим начина, по който произвеждаме продуктите си или предоставяме услугите 
си, начина, по който пакетираме продуктите си или представяме услугите си, и дори 
начина, по който ги предлагаме на пазара. 

По време на изготвянето на този модул, както и на цялата програма, взехме предвид 
нуждите на преподаватели и обучители за възрастни, така че той да може лесно да бъде 
адаптиран и използван като помощно средство за обучение. 

Ако сте обучител, използването на инструментите за креативно мислене можете да ви 
позволи да: 

• Бъдете по-ангажирани с обучаващите се; 
• Имате по-високи резултати; 
• Развиете ефективни методи на преподаване; 
• Използвате времето ефективно; 
• Помогнете на обучаващите се да станат самостоятелни и по-способни; 
• Създадете атмосфера на вълнение и очакване. 

Ако сте обучаващи се, можете да: 

• Осъзнаете пълния си потенциал; 
• Фокусирате вниманието си; 
• Поддържате вашата креативна среда; 
• Бъдете ефективен човек, който решава проблеми; 
• Разработите постижима визия за вашето бъдеще. 

 
Обикновено, когато имаме проблем за решаване, често сме затрупани с всички аспекти. 
Това състояние може лесно да попречи на ясното мислене! Ако можем да отделим 
всички мисли и емоции и да се справим с тях организирано, тогава това, което ни 
остава, е пространство за използване на креативността в процеса на мислене. 
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Когато използваме инструменти за креативно мислене, те ни позволяват да избягаме от 
бариерите на това как обикновено мислим за даден проблем и да го решим, те ни 
позволяват да генерираме много идеи и да ни помогнат да се подготвим за ефективни 
действия. В бизнеса един от често срещаните ограничителни фактори за генерирането 
на нови идеи е концепцията, че всяка идея трябва да бъде успешна. Обикновено само 2 
от 10 идеи действително стигат до пазара. Това означава, че едно от 
предизвикателствата, пред които сме изправени, е необходимостта да развием 
креативна култура в рамките на нашия бизнес и да развием уменията си в тази посока. 

Надяваме се, че модулът ще ви даде инерция и вдъхновение да търсите повече техники, 
за да продължите да учите и да движите идеи напред и да развивате успешно бизнеса 
си. 

 

Цели и резултати от обучението 

В основата на всеки предлаган продукт или услуга има генериране на идеи и в основата 
на всяка идея е креативното мислене. Повечето от нас са родени със способността да 
мислят креативно. Парадоксално е, че този метод на мислене е в противоречие с 
другите ни начини на мислене, а именно логическо, критично и аналитично мислене. 
Обучителните цели на модула са да научат как да превключим нашите мисловни 
процеси към прилагане на креативно мислене, което ще се отрази на много аспекти от 
нашето ежедневие и работа. 

Ключови резултати: 

 Да стимулира нови начини на мислене в бизнеса, така че да създава постоянен 
поток от свежи и оригинални идеи; 

 Да използва теоретичните и практически материали за креативно мислене, за 
да генерира, оцени и подбере нови идеи. 
 

Целева аудитория - целева група / ниво 

Модулът „Креативно мислене“ е насочен към преподаватели за възрастни и възрастни, 
включително такива с неравностойно положение със специално внимание към 
безработните. Като взеха предвид широкия национален контекст и специфики, 
свързани с разбирането на термина „неравностойно положение“, авторите се съгласиха 
да приемат общо работно определение, което посочва, че тази група граждани са в 
неравностойно положение в сравнение с техните връстници при оставането или 
достъпа до пазара на труда, защото се сблъскват с едно или повече препятствия. 

Модулът „Креативно мислене“ е насочен към възрастни в неравностойно положение в 
различни аспекти: социокултурни трудности – свързани с преживяване на 
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дискриминация поради пол, етническа принадлежност или религия; икономически - 
свързани с безработицата и бедността и географски – граждани, живеещи в малки 
градове или селски райони, където възможностите за заетост са ограничени и 
процентът на дългосрочната безработица е по-висок в сравнение с други региони; хора 
с увреждания. Тези групи често са изключени от възможностите за обучение през целия 
живот на централно ниво. 

Модулът за креативно мислене също е насочен към предприемачи, които биха искали 
да разширят бизнеса си и/или търсят нови идеи и области за интервенция. 

 

Продължителност 

Няма зададена времева скала за този модул, много от дейностите са бързи, но има 
някои индикации за предложената продължителност на дадено упражнение, ако е 
необходимо, но като цяло извършвайте дейностите с продължителност по ваша 
преценка. Въпреки че няма определено време за дейностите, ние предлагаме минимум 
три дни работа за завършване на този модул. 

Ако сте преподавател или обучител, можете да комбинирате упражненията в различни 
сесии с обучаващите се. Можете също така да фотокопирате и разпространявате 
работните листове и да насърчавате обучаващите се да започнат да мислят креативно 
извън класната стая. 

Не е необходимо упражненията да се правят в някакъв конкретен ред, започнете с тези, 
който намирате за най-полезни за вашата ситуация; препоръчваме ви да опитате 
всички. 

Времето, разпределено за дейностите, се определя за всяка дейност, но това е 
препоръчително време. Всеки преподавател на възрастни или възрастен обучаем, 
особено тези с увреждания, може да отдели време, за да завърши дейността и да се 
възползва от нея. Нито една от дейностите няма състезателен характер или е част от 
поредица от дейности, така че всеки може да се върне назад в списъка с предложените 
методи и дейности. 
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Източник: https://pixabay.com 

 

Теория 

Въведение 

Мисленето е най-ценният човешки ресурс. Качеството на нашия живот 
зависи изцяло от качеството на нашето мислене. Това важи на лично, 
общностно и световно ниво. Креативното мислене е способността да 
се разглежда нещо по нов начин. Но думата „творчество“ е твърде широка и 
твърде неясна и понякога се отнася до артистични изяви, които нямат много 
общо с променящите се възприятия и концепции. Ето защо имаше реална нужда да се 
намери начин да се опише този вид мислене; през 1967 г. Едуард де Бонo за първи път 
се замисли за термина „нестандартно мислене“ и оттогава той се използва за умишлен и 
формален процес, за който има инструменти. В този модул ще използваме термина 
„креативно мислене“, тъй като е по-познат.  

Креативността е в основата на иновациите, а иновациите подкрепят растежа на малките 
предприятия, следователно е от първостепенно значение креативното мислене да бъде 
заложено във всяка програма за обучение. Развиването на способността за креативно 
мислене и за иновации може да бъде стимулирано и подобрено чрез учене или 
упражняване. Развиването на това умение може да ви постави в положение да бъдете на 
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няколко крачки пред вашите потенциални клиенти и конкуренти, което ви позволява да 
предоставяте по-съвременни продукти, услуги и идеи. 

Когато мислим, обикновено използваме критично или креативно мислене. Това са двата 
най-основни метода за решаване на проблеми. Критичното мислене е ясно и 
рационално. Креативното мислене обикновено се състои в измислянето на нови и 
оригинални идеи. За да бъдеш добър и ефективен разработчик, е от съществено 
значение да притежаваш способността да прилагаш и двата вида мислене. По време на 
нашето традиционно образование повечето от нас са били научени как да прилагат 
критично мислене, много малко от нас някога са учили как да прилагат креативно 
мислене. 

Креативното мислене е: Критичното мислене е: 

Генеративно Аналитично 
Неосъдително Осъдително 
Експанзивно Селективно 
Възможност Вероятност 
Десен мозък Ляв мозък 
Да и… Да, но… 

Казано по-просто – когато мислите креативно, проучвате много нови идеи. Когато 
мислите критично, правите избор. 

Техниките за креативно мислене са процеси, чрез които фокусираме вниманието, 
избягваме пределите на текущата ситуация и генерираме връзки, за да поддържаме ума 
в движение. По същество това е промяна в посоката на вашето мислене и генериране на 
нови идеи. Децата правят това естествено, но много възрастни намират този процес за 
труден и предизвикателен. Промяната на старите навици и предразсъдъци е ключов 
фактор за способността да мислим креативно. 

В малък бизнес креативното мислене може да ви помогне и подкрепи в много области, 
след като започнете да го използвате, то може да бъде приложено по различни начини в 
голямо разнообразие от области и проблеми. Ето няколко предложения: 

• Подобрено решаване на проблеми за вашия бизнес; 
• Преодоляване на креативен застой; 
• Да бъдете по-изобретателни с вашия бизнес и продукти; 
• По-ефективно използване на ресурси; 
• Разпространение на вашата мрежа в по-голяма област; 
• Разширяване на вашия обхват и визия; 
• Поддържане на средата за креативно мислене. 

Има някои основни бизнес области, в които креативното мислене може да бъде много 
ефективно. 
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Основни умения 

Това са уменията, които използвате, когато правите продукт или предоставяте услуга. 
Ако например сте занаятчия керамик, тогава уменията, които използвате, за да правите 
керамиката си, са основните ви умения. Креативното мислене може да ви помогне  да 
преосмисляте, пресъздавате и да продължите да разработвате дизайни и продукти. 

Бизнес умения 

Това са някои от основните умения, които са необходими при развитието и 
управлението на бизнес. 

Маркетинг и продажби 

Използването на креативно мислене може да помогне за ефективното поддържане на: 

• Разработването на продукти; 
• Бизнес развитието; 
• Управлението на ресурсите. 

Умения за подкрепа 

Това са общите умения, които подпомагат цялостната дейност на малко предприятие 
или бизнес. Те са важни и креативното мислене може да ви помогне да преодолеете 
всякакви творчески застои или препятствия, които може да имате във връзка с тях: 

• Умения за преговори; 
• Умения за влияние; 
• Комуникационни умения. 

Сега нека разгледаме бизнес уменията по-подробно. Това са най-основните умения, 
които са необходими. 

Маркетинг и продажби 

Повечето занаятчии, художници и малки и средни предприятия (МСП) се сблъскват с 
предизвикателства в тези области и винаги е добре всяко малко предприятие да търси 
нови пазари и възможности да продължи да расте и да се разширява, а креативното 
мислене може да помогне по много начини. 

• Дайте възможност на майстора да гледа извън границите на настоящия пазар; 
• Надхвърлете обичайните методи на маркетинг; 
• Открийте нови креативни начини за предлагане на продукти и услуги на 

местния, националния и глобалния пазар. 
 

Разработване на продукти 
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Много проектанти се затварят в определен продукт и с течение на времето, особено ако 
този конкретен артикул е популярен, им е трудно да преминат отвъд него. Те са 
изправени пред предизвикателства по отношение на това как да разработят своя 
продукт или как да разработят гама от продукти, които може би са взаимно допълващи 
се. Понякога е трудно да се променят някои основни елементи, например, как може да 
се подобри опаковката или как технологията може да се използва или включи в 
продукта. 

Бизнес развитие 

Основната цел на всеки занаятчийски бизнес е да генерира бизнес чрез продуктите, 
които произвежда. Креативното мислене може да помогне за развитието и 
подобряването на бизнеса, като разгледа например: 

• Нови пазарни възможности; 
• Използване на интернет за бизнес; 
• Разширяване на продуктовата гама; 
• Преосмисляне на производствените процеси; 
• Използване на нова технология за проектиране. 

 
Управление на ресурсите 

Чрез изместване на перспективата за работа с конкретни материали и ресурси и 
прилагане на креативното мислене за повторно създаване на вече използваното, 
майсторът, например, може да отвори нови възможности за това как да управлява това, 
което има, особено оптимизирайки ограничени или много специфични ресурси. 

Например: 

• Използване на съществуващи материали по различен начин 
• Използване на нови материали с оригиналния дизайн на продукта 
• Препроектиране на формите и размерите на продуктите и т.н. 

 
Ако можете да приложите техники за креативно мислене във всички области на вашия 
бизнес, те могат да ви помогнат да останете една крачка напред, да използвате това, 
което вече имате, и да продължите напред по премерен, уверен начин. 

 

Придобиване на професионални компетентности – теоретични знания и 
практически умения 

Програмата за обучение на UPthEM разширява и развива компетенциите на 
преподаватели, които подпомагат възрастните учащи, особено в мотивирането на 
възрастните да участват в обучението. Програмата за обучение ще подкрепи 
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преподавателите за възрастни в постигането на умения и придобиването на знания за 
тяхното лично и професионално развитие. Придобитите знания и умения ще засилят 
набирането, подбора и професионалното развитие на преподаватели за възрастни, тъй 
като програмата ще подпомага пряко висококачественото и иновативно преподаване и 
обучение, от една страна, и учащите в неравностойно положение, от друга. Повишеното 
професионално развитие на преподавателите ще улесни работата им с ученици от групи 
в неравностойно положение, тъй като те ще бъдат по-добре подготвени да мотивират и 
съветват своите ученици как да продължат образованието си или как да се 
позиционират по-добре на пазара на труда. Придобитите знания и подобрените 
професионални умения ще подкрепят усилията на преподавателите за осигуряване на 
по-добри възможности за образование и пригодност за заетост на техните ученици, 
особено тези в неравностойно положение чрез увеличаване на мотивацията и 
желанието за личностно развитие. Използвайки разработената по време на дейностите 
по проекта програма за обучение с материали, инструменти и отворени образователни 
ресурси за мотивация и развиване на меки и предприемачески умения, преподавателите 
ще могат да придобият знания, да подобрят уменията и навиците за обучение, често 
свързани с пряката им работа. Развитите умения и компетенции ще улеснят опитите на 
преподавателите да подкрепят, мотивират и насочат своите ученици и стажанти към 
пригодност за заетост или допълнително образование. Преподавателите ще бъдат 
оборудвани с широка и гъвкава гама от образователни ресурси, за да осигурят обучения 
в меки умения и обучения за предприемачески умения и да стимулират мотивацията, 
използвайки иновативни методи, педагогически подходи, учебни материали и 
инструменти, съвместни учебни материали и общи модули, свързани със схеми за 
практическо обучение. 

Възможностите за обучение, предоставяни от програмата за обучение, ще се основават 
на определяне на индивидуални учебни пътища в зависимост от нивата на знания на 
обучаваните. Предоставените възможности за обучение могат да подобрят достъпа, 
участието и резултатите от обучението на обучаемите в неравностойно положение, 
което води или до успешна заетост въз основа на придобитите нови знания, умения и 
мотивация, или до успешно стартиране на собствено малко бизнес предприятие 
(микропредприятие) въз основа на техните бизнес идеи, разработени по време на 
учебния процес. Цялостното въздействие на програмата е свързано с насърчаване на 
предприемаческия начин на мислене и увереност за успех сред възрастните в 
неравностойно положение. 

Преди да мислите креативно за нещо, първо трябва да можете да го разберете. Това 
изисква способността да се изследват внимателно нещата, за да се разбере какво 
означават те. Независимо дали гледате текст, набор от данни, план на урок или 
уравнение, първо трябва да можете да го анализирате. 
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Отвореност 

Творчеството включва мислене за нещата по нов начин в рамките на въпросния 
контекст. Трябва да оставите настрана всякакви предположения или пристрастия, които 
имате, и да разгледате нещата по съвсем нов начин. Като разгледате проблема с отворен 
ум, вие си позволявате шанса да мислите креативно. 

Решаване на проблеми 

Работодателите не искат просто да наемат креативни хора, защото са впечатляващи. Те 
искат креативни служители, които да им помогнат да решат проблеми, свързани с 
работата. Затова, когато кандидатствате за работа, подчертайте способността си не само 
да мислите креативно, но и да използвате творчеството си за решаване на важни 
проблеми. 

Организация 

Това може да изглежда неинтуитивно: не са ли креативните хора известни с това, че са 
донякъде дезорганизирани? Всъщност организацията е важна част от творчеството. 
Въпреки че може да се наложи да се объркате малко, когато изпробвате нова идея, 
тогава трябва да организирате идеите си, така че другите хора да могат да разберат и да 
следват вашата визия. Възможността да структурирате план за действие с ясни цели и 
срокове е жизненоважна. 

Комуникация 

Хората ще оценят вашата креативна идея или решение, само ако можете да я предадете 
ефективно на хората, с които работите (или на вашите клиенти или доставчици). 
Следователно трябва да имате силни умения за писмена и устна комуникация. 

Освен това, трябва да можете да разберете напълно дадена ситуация, преди да 
помислите креативно за нея. Следователно, вие трябва да бъдете и добър слушател. 
Като задавате правилните въпроси и разбирате проблема, можете да излезете с 
уникално решение. 

Инструменти и учебни материали 
Упражнение 1: Използване на езика 

Езикът може или да отвори креативния шлюз, или да го затвори. Използването на език 
с „отворен край“ поддържа ума в движение и го насърчава да осъществи умствени 
връзки, което е ключът към успешното креативно мислене. Може да бъде много лесно 
да преминете от „затворена“ към „отворена“ форма на задаване на въпроси, която ви 
позволява да бъдете изобретателни и креативни. Например, когато задавате въпроси 
като „за какво друго бих могъл да използвам това“? Или „какво бих могъл да направя 
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вместо това“? Можете да бъдете по-разтегливи в мисленето си и да измислите 
неочаквани решения. 

Тази дейност ще ви насърчи да се вгледате в начина, по който задавате въпроси и 
изследвате проблемите, както и какъв език използвате. 

Примерът ще демонстрира различен начин за изследване и 
поставяне на въпроси. Ще разделим мисленето на различни 
области. 

Погледнете обекта на снимката. 

Ако имате такъв близо до себе си, извадете го и го разгледайте 
добре, хванете се за него и след това отговорете на въпросите. 

Това не е най-вълнуващият обект в света, но важното е да задавате правилните въпроси. 
Разбира се, можете да използвате всеки обект, за който мислите, НО не можете да 
промените въпросите. 

За това упражнение ще ви трябва лист хартия. 

1. Какво можете да ми кажете за този обект, какво можете да видите? Мислете 
само за фактите, кое е реално и видимо. Така например, когато разглеждаме 
обекта на снимката, каква форма е? От какъв материал е направен? Сега се 
опитайте да запишете още няколко примера за формата и за материала. 

2. След това се запитайте какви са позитивните черти на този обект, какви ползи 
има от неговото използване, какви са положителните черти на неговия дизайн? 
(подсказка: чудесно е за подгряване на храна). Помислете за някои други негови 
предимства и предназначение, само 3 или 4 са достатъчни. 

3. Добре, сега за какво трябва да внимавате с тенджерата за готвене, какви рискове 
са свързани с използването ѝ? (подсказка: дръжката може да се нагрее). 
Запишете още няколко рискови неща за тенджерата за готвене. 

4. Досега сме минали през фактите, ползите и рисковете, свързани с тенджерата и 
това, което сме направили, е да оставим малко място в нашето съзнание за 
креативно мислене.  

Погледнете отново тенджерата. 

Какво друго може да бъде (например: риболовна мрежа)? 

 Как бихте могли да я използвате по различен начин? (Можете 
да я носите като шапка); 
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 Как бихте могли да я подобрите? (добавете разглобяеми парчета, които могат 
да я превърнат в нов инструмент за готвене); 

 Ако беше голяма колкото къща, какво би могла да бъде? (например: плувен 
басейн); 

 Ако беше малка като напръстник, какво бихме могли да направим с нея? 
(например: чаша за фея); 

Сега най-лудите идеи са това, което искаме тук; запишете всичко. Не се ограничавайте! 

А сега си представете прилагането на тази техника върху обект, който проектирате и 
изработвате? Представете си, че сте свободни да го изобретите отново! Можете да 
приложите тази техника по-подробно за решаване на конкретен проблем или казус. 

 

Упражнение 2: Креативно мислене с предмети 

Забележка: Това упражнение може да се използва като следващо първото упражнение 
или като отделно упражнение. 

Обектите и материалите могат да бъдат много полезни при упражняване на мислене – 
можем да им придадем ново значение или те да вдъхновят нови идеи. Например, лист 
хартия може да се превърне в произволен брой неща, ако използваме въображението си. 
Така че, това може да е вълшебен килим, ако е сгънат, може да е къща, може да е 
телескоп, ако се навие в тръба и т.н. 

В тази дейност ви препоръчваме да изберете реален обект. Ползването на реален обект 
е от голямо значение: неговият материал, текстура, цвят, размер или форма може да 
вдъхнови нови идеи. 

Представете си, че никога преди това не сте виждали този предмет.  

Вземете всекидневен предмет, например чаша или халба. Хванете се за него; 
изследвайте неговата форма, текстура и др. Представете си, че никога преди не сте 
виждали този обект. 

Сега вместо да си задавате обичайния въпрос какво е това, запитайте се какво би могло 
да бъде това? 

 

Когато променим думата „е“ на „може да бъде“, ние отваряме 
езика си за повече възможности. Дайте си 2 минути, за да 
измислите възможно най-много нови приложения за чашата. 
Запишете мислите си. 
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СЪВЕТ ЗА ОБУЧИТЕЛИ 

Използвайте това упражнение „Мислене с предмети“ с вашите студенти, фокусирайки 
вниманието им върху нещо, което те създават, произвеждат или продават. Не спирайте 
никакви идеи, които се появяват, колкото и абсурдни да са те! 

След това помолете участниците да помислят за какво друго биха могли да се използват 
предметите или дори материалите или инструментите. Предизвикайте ги да разширят 
мисленето си! 

 

Упражнение 3: Организирано мислене 

Този път ще приложим същата техника на структурирано мислене, използвана в 
предишните две дейности, но за да изследваме проблем или предизвикателство, което 
може би изпитвате във вашата професия, стаж или бизнес/занаят. 

Ето няколко предизвикателства, които може да ви звучат познато: 

• Нямам достатъчно време; 
• Как да се конкурирам на глобален пазар; 
• Не печеля достатъчно пари спрямо количеството работа, която върша; 
• Страхувам се от предприемане на действия, свързани с пригодността за заетост; 
• Не мога да се мотивирам да уча; 
• Печалбата ми не е достатъчна, за да покрия разходите си. 

Избрахме един проблем, който може би сте изпитали като пример: Не печелите 
достатъчно пари. 

Ще преминем през стъпките за проучване на този проблем по организиран, 
структуриран начин. Ако не се идентифицирате с този проблем, можете да приложите 
тази техника към нещо по-подходящо за вас. 

Как да изследвате и търсите по структуриран начин 

Запишете отговорите си. 

Предизвикателството, което ще проучим, е: Не печелите достатъчно пари. 
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Източник: https://pixabay.com 

 

Фактите 

 1. Нека първо разгледаме фактите около това. Например Колко печеля в 
момента? Покривам ли всичките си разходи? Имам ли достатъчно пари за бизнес? 

Чувства 

 2. Как се чувствате по този въпрос? Без дълги обяснения, само една или две 
думи например, чувствам се притеснен, чувствам се стресиран, чувствам се несигурен и 
т.н. Можете също така да напишете как проблемът ви кара да се чувствате. 

Ползите 

 3. Сега ще разгледаме ползата от проблема. Това е по-трудно, понякога ползите 
са скрити и трябва да положите усилия, за да ги намерите, така че мислете положително 
тук. Възможен пример може да бъде: „Не хабя пари за неща, които всъщност не ми 
трябват“. 

Риск и заплаха 

 4. След това разглеждаме рисковете от този проблем, има ли негативни 
последици или нещо, за което трябва да внимаваме. Например „Не мога да спестя пари, 
за да инвестирам в нови проекти или нов бизнес“. 

Креативно мислене 

 5. Сега, когато се замислихме за важните аспекти на проблема, фактите, ползите 
и заплахите, имаме малко пространство да се забавляваме и да бъдем креативни. Какво 
можем да измислим, за да разрешим проблема? Помислете за най-смелите идеи! 
Пример: „Вместо да работя 60 часа седмично, аз работя 55, печеля приблизително 
същото и отделям 5 часа за развиване на креативно мислене!“ 

Следващи стъпки 
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 6. Вдъхновихте ли се? Промени ли се перспективата ви относно първоначалния 
проблем? Има ли идеи, които искате да продължите и да приведете в действие? 
Направете списък с възможни идеи и ги проучете по-нататък. 

Сега използвайте този метод, за да проучите проблем, с който се сблъсквате в момента 
в работата си, професията или обучението /стажа си. 

 

СЪВЕТ ЗА ОБУЧИТЕЛИ 

Може да е полезно да направите това „Организирано мислене“ в група. 

Задавайте въпросите структурирано и се опитайте да насочите участниците, за да не се 
връщат към предишния въпрос, позволете на всеки участник да изрази своите идеи; не 
оставяйте само най-изявените да превземат думата! 

Ако за първи път се занимавате с този вид дейност, подгответе предварително някои 
примери; изпробвайте ги първо, тъй като това ще ви помогне да се чувствате спокойни 
и уверени. 

Не губете идеи! Запишете всички идеи, които участниците са предложили, оставете ги 
да изберат идеите, които искат да развият по-нататък, не забравяйте: ЛУДИТЕ идеи 
често водят до интересни решения! 

 

Упражнение 4: Креативно мислене за бизнес 

Креативното мислене може да подобри вашата бизнес активност в различни области. 
Преди да разгледаме някои специфични области, е важно да разберем някои 
характеристики на креативното мислене, които ще ви помогнат да продължите напред. 

Човек, използващ креативно мислене, не среща проблеми, но вижда предизвикателства; 
обикновено използваме думата „проблем“ като причина нещо да не се прави. Вместо 
това, прилагането на креативно мислене ни дава възможност да видим 
предизвикателствата и да ги трансформираме във възможности. 

С креативно мислене ние не изпитваме неуспехи, а получаваме опит. 

Всъщност Том Питърс, американски гуру по управление, казва: „Проваляйте се, 
празнувайте провала, поучете се от провала, след това продължете напред“. 

Някой, който използва техники за креативно мислене, има възможност да 
трансформира това, което другите могат да видят като провал, в по-положително 
обогатяващо преживяване. 

 

История за успех 
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Ето пример за неуспех, превърнат в успех: 
Изобретението на Post-it бележките. Това беше резултат от неуспешен опит за 
създаване на най-силното лепило на пазара и стана най-успешният продукт на 
компанията 3M’s! 

Когато чуем някой да предлага нова идея, често бързаме да я преценим и обикновено го 
правим по негативен начин. Като креативен мислител вие се научавате как да отлагате 
преценката, да давате време на нови идеи и след това да бъдете позитивни и обективни 
по отношение на вашето мнение. Даването на пространство и насърчаването на други 
хора е заразно и помага на иновациите да се развиват. 

Първата стъпка при прилагането на креативно мислене във вашия бизнес е да се 
съсредоточите. Добра отправна точка е към кой сектор или проблем във вашия бизнес 
бихте искали да приложите креативно мислене, като да бъдете ясни и фокусирани в 
началото на процеса ще ви помогне да постигнете максимално въздействие. 

Креативното мислене има 3 много важни части: 

• Фокусиране; 
• Прилагане на подходящия инструмент за креативно мислене; 
• Налично отделено време. 

Друг важен фактор е възприятието. Според изследване, направено в САЩ, 80% от 
грешките в мисленето са грешки на възприятието. Това означава, че ние сме склонни да 
наблюдаваме и възприемаме неща, които често се основават на собствения ни 
предишен опит, и развиваме убеждения въз основа на тези преживявания. Това 
означава, че можем да пропускаме важни неща, когато наблюдаваме и се опитваме да 
разберем определени ситуации. Мислите, че виждате конкретна ситуация, решавате 
според това, което виждате, но всъщност вашето възприятие може да е било погрешно 
от самото начало! 

Много е важно всеки, който използва креативно мислене, да може да визуализира 
предизвикателство от различни перспективи или дори да въртите една идея, докато не 
намерите възможност в нея. Това е умение, което може да се развие с времето. Можете 
да практикувате това, като разглеждате продукта си от различни гледни точки, можете 
да го направите физически, можете да си го представите от гледна точка на дете, 
можете да си представите, че се използва от различна клиентска група и т.н. и да 
наблюдавате различните му потенциали. 

За да се осъществи креативно мислене, един от основните вдъхновяващи двигатели е 
провокацията. Ако приемем статуквото, нищо няма да се промени. Целта на 
креативното мислене е да трансформира или създаде нещо и да генерира добавена 
стойност в процеса. 
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Когато използваме провокация, ние просто добавяме „какво, ако“? Например: 

• Ами ако керамиката ми се превърне в мебел? 
• Ами ако моята дърводелска конструкция се превърне в преживяване? 
• Ами ако фризьорството ми е комбинирано с друга услуга? 

 

Упражнение 5: Управление на тези ценни ресурси 

Основните ресурси на всички майстори, доставчици на услуги или потенциални 
бизнесмени са: 

• Мястото, където работят; 
• Техните инструменти и оборудване; 
• Времето, което те могат да посветят на своя занаят/услуга; 
• Служители, клиенти и други свързани хора; 
• Материали и ресурси, необходими за производството на техните продукти или 

услуги; 
• Финансови активи като заеми, паричен поток, достъп до кредит. 

Тези ресурси трябва да се управляват правилно, за да се гарантира ефикасност и 
ефективност. 

Разсъждение: 

• Отделяте ли си достатъчно време и пространство, за да мислите креативно? 
• Използвате ли ресурсите си с пълния им потенциал? Има ли период, в който 

ресурсите ви да не се използват? Ако случаят е такъв, имате така наречената 
излишна стойност и вашият бизнес може активно да се възползва от това. Как 
можете да използвате тази излишна стойност и да я превърнете в приходи? 
Например, имате пещ, която запалвате веднъж на всеки две седмици, бихте ли 
могли да преговаряте с други, които се нуждаят от пещ, за да ви платят за 
изпичане на работата им, когато не я използвате? 

• Има ли друг човек или бизнес, с когото можете да си сътрудничите и да 
споделяте ресурсите си? 

Запишете вашите мисли. 

Във вашата тетрадка запишете колкото можете повече идеи за следното: 

Придобили сте голям склад, който е твърде голям за вашите текущи нужди, но 
планирате да го използвате в бъдеще. Как ще го използвате за настоящите си нужди по 
начин, който е устойчив в краткосрочен план? 
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Източник: https://pixabay.com 

 

План за оценка - инструменти за оценка и мониторинг 
Първоначална оценка - Въпросници за оценка на потребностите от обучение 

Моля, отговорете на следните въпроси: 

1. Какъв е вашият опит с работата с възрастни хора в неравностойно положение? 

2. От какви източници се нуждаете най-много в работата си с възрастни, особено с тези 
в неравностойно положение? 

3. Какви дейности и мерки трябва да се предприемат, за да се увеличи заетостта и да се 
избегне социалната изолация на възрастни в неравностойно положение? 

4. Трябва ли да има някакви разлики в обученията за възрастни със и без неравностойно 
образование? Ако да, какви? 

5. Смятате ли, че предлаганите обучения за хора в неравностойно положение са 
полезни и приобщаващи? Ако не, какво липсва? 

 

Междинно (формиращо) оценяване - тестове 

Запишете колкото можете повече идеи за ЕДНО от следните: 

1. Представете си, че трябва да опишете вашия продукт или услуга на клиент с 
увредено зрение. Какво бихте им казали? 

2. Да приемем, че от следващата година търсенето на вашия продукт или услуга вече 
няма да съществува. Как ще използвате съществуващите си умения и компетенции, за 
да развиете нещо ново? 
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Източник: https://pixabay.com 

 

Окончателна оценка – тестове, казуси 

Бизнес казус 

Микропредприятие, наемащо 7 работници, което произвежда и продава керамични 
изделия за местния туристически пазар, среща конкуренция от компании, които внасят 
подобни продукти от производители на евтини стоки в Азия. 

Ако компанията продължи да се конкурира на база производствени разходи, тя може да 
срещне сериозни финансови проблеми. През последните месеци компанията се опитва 
да намали разходите, но сега е достигнала точка, в която не може да намали разходите 
повече. Собственикът на бизнеса смята, че клиентите му не оценяват автентичността на 
продуктите му и гледат само цената. 

След известни проучвания в интернет той намира доклад от асоциация на 
туристическите оператори относно стремежите и характеристиките на туристите. Той 
разбра, че туристите днес не само гледат на цените, но и искат да имат автентично 
преживяване на мястото, което посещават. 

Той решава да проведе сесия за креативно мислене със своите служители, фокусирайки 
се върху предизвикателството и ги провокира по следния начин - Ами ако? 

Водете сесията и докладвайте резултатите. 

Възможен сценарий/резултат от сесията за творческо мислене 
„Ами ако превърнем част от работилницата в преживяване?“ По време на сесията за 
креативно мислене групата разглежда как могат да създадат преживяване, свързано с 
керамика. Как ще преобразуват част от своята работилница? Има ли достатъчно място? 
Ще има ли тази промяна ефект върху производителността, докато се предприема, и 
какъв ще бъде размерът на инвестицията, която те ще трябва да направят? Те 
анализират ползите от тази промяна. 

Микропредприятието разшири своята работилница и създаде секция, където 
посетителите могат да видят как се произвеждат глинени съдове, да научат основите на 
изработването на глинени съдове и да направят свои собствени керамични изделия, 
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като същевременно имат възможност да купуват от магазина на компанията. Това даде 
на компанията уникално предимство, което конкурентите им, внасящи от Азия, не 
могат да предоставят. То също така предоставя на своите клиенти автентично 
преживяване, повишавайки продажбите си и затвърждавайки позициите си на пазара. 

 

Обратна връзка 

Моля, отделете не повече от 3 минути за всеки въпрос и отговорете. 

1. Как се чувствахте след упражнението? Само една дума, която обобщава как сте се 
чувствали в този момент. Например: Чувствах се мотивиран или се чувствах 
демотивиран. 

2. Какво беше полезно и защо? 

3. Какво не беше толкова полезно и защо? 

4. Как бихте го направили вие (луди идеи са добре дошли!)? 

5. Размишлявайки върху току-що написаното - какво ще направите като следващи 
стъпки? 

 
Източник: https://pixabay.com 
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МОДУЛ 3 

Зелено предприемачество и устойчиво развитие 

I. Обща информация 

Цел - Описание на тематичната област 

Цели и резултати от обучението 

Целева аудитория - целева група / ниво 

Продължителност 

II. Теория 

Въведение 

Придобиване на професионални компетентности - теоретични знания и практически 
умения 

Устойчиво развитие 

Зелена икономика 

Платформа на зелен бизнес модел 

Казус 

Инструменти и учебни материали 

ПЪРВО упражнение: Казус 

ВТОРО упражнение: Платформа на бизнес модел 

ТРЕТО упражнение: Глобален индекс на зелена икономика 

II. План за оценка - инструменти за оценка и мониторинг 

Първоначална оценка - Въпросници за оценка на потребностите от обучение 

Междинно (формиращо) оценяване - тестове 
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Окончателна оценка – викторини, казуси 

Обратна връзка 

Обща информация 
Цел – Описание на тематичната област 

Докладите, изготвени от Европейската комисия, Организацията на обединените нации 
и Световната банка през последните години, правят извод, че има спешна нужда от 
‚екологизиране‘ на нашите икономики и че „устойчивостта и зелената икономика е 
следващата трансформационна бизнес мега-тенденция, сравнима с масовото 
производство, качествената индустрия, ИТ революция и глобализация “(Harvard 
Business Review, 2012). 

Лицата, използващи този модул, ще имат повишен капацитет за идентифициране и 
надграждане на възможности за насърчаване на социално приобщаваща зелена 
икономика и нисковъглеродно, ресурсно ефективно и социално приобщаващо развитие, 
както и ще започнат да развиват основни умения за прилагане концепцията за зелена 
икономика в реалния свят, в професионален и личен контекст. 

Модулът обяснява защо е важно да се балансират нашите икономически, екологични и 
социални нужди, за да се позволи просперитетът за сегашните и бъдещите поколения, 
да се запази и подобри нашата ресурсна база, като постепенно се променят начините, по 
които ние извършваме нашите професионални и лични дейности . 

Модулът започва от въздействията на климатичните промени, пред които сме 
изправени всички, и тяхната основна причина, както и подходите, които имаме за 
реакция на климатичните промени. Той продължава, като показва Целите за устойчиво 
развитие и тяхната роля в демонстрирането, че икономическият прогрес и 
устойчивостта на околната среда могат да бъдат взаимно подсилени. По-нататък са 
представени зелената икономика, нейните характеристики и принципи, както и 
начините, по които бизнесът може да стане по-екологичен, или идеите за екологичен 
бизнес. Описан е ценен инструмент за планиране на нов или документиране на 
съществуващ зелен бизнес. Модулът продължава с мощно представяне на методи за 
екологизиране на бизнеса, дадени от неговия основател-визионер. Предлагат се и идеи 
за практически упражнения за подобряване на познанията по темите, представени в 
модула. 

Цели и резултати от обучението 

   Да се разбере необходимостта от зелена икономика и устойчиво развитие; 
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   Да се разбере как настоящата бизнес среда може да повлияе върху 
възможностите за бизнес в зелената икономика; 

   Да се дефинира концепцията за зелена икономика и да се обясни нейната 
стойност; 

   Да се постигне разбиране на различните видове бизнес, стартирани от 
зелени предприемачи; 

   Да се постигне умение за вземане на бизнес решения, използвайки знания за 
зелена икономика. 
 

Целева аудитория – целева група/ниво 

Тъй като всички ние сме изправени пред редица предизвикателства, свързани с 
устойчивостта на настоящите начини на производство и модели на потребление и тъй 
като много нови работни места ще бъдат създадени на пазара на зелената икономика, 
този модул е от решаващо значение за: 

• Членовете на групи в неравностойно положение, които търсят промяна или нова 
работа и се стремят да подобрят своите знания и умения, за да станат по-
приспособени към промените и изискванията на пазара на труда; 
• Предприемачи, които виждат възможността или да направят бизнеса си „зелен“, 
или да започнат нов екологичен бизнес; 
• Обучители, които се стремят да подобрят своите знания и да увеличат 
инструментите, които използват при провеждането на обучения в областта на 
устойчивото развитие и зелената икономика за съществуващи / нови предприемачи, 
или за членове на групи в неравностойно положение. 

 
Продължителност 

Зависи от начина на всеки човек или да усвоява (за двете категории целева аудитория), 
или да представи модула (за обучители). Предлагаме минимум три дни работа за 
завършване на този модул. 
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Теория 

Въведение 
„Сигурността на индивидите, общностите, нациите и цялата глобална общност е все по-
застрашена от непредумишлени, невоенни заплахи за околната среда. Тези заплахи се 
самогенерират: ние ги извършваме върху себе си, като замърсяваме въздуха и водата си 
и свръх произвеждаме от земята си. Тези заплахи не се чувстват еднакво по целия свят. 
Южните страни са изправени пред сериозни проблеми, причинени от образуването на 
пустеещи територии, докато северните индустриални страни имат киселинни дъждове, 
а полярните региони са място на големи отлагания на устойчиви органични химически 
замърсители. Изменението на климата ще доведе до неравномерни последици по целия 
свят през следващите петдесет до сто години, като някои страни ще се възползват, а 
други страдат от последствията. 5 

Както всички знаем, земята е преминала през топли и 
хладни фази в миналото и много преди хората да са били 
наоколо. Силите, които допринасят за изменението на 
климата, включват интензивността на слънцето, 
вулканичните изригвания и естествените промени в 
концентрациите на парникови газове. Но данните показват, 
че днешното климатично затопляне - особено затоплянето 
от средата на 20-ти век - се случва много по-бързо от 
всякога и не може да се обясни само с естествени причини. 
Според НАСА, „Тези природни причини са в сила и до днес, 
но влиянието им е твърде малко или те се случват твърде бавно, за да обяснят бързото 
затопляне, наблюдавано през последните десетилетия.“ 6 

Хората – по-точно емисиите на парникови газове (ПГ), които генерираме – са водещата 
причина за бързо променящия се климат на земята. Парниковите газове (въглероден 
диоксид, метан, озон и хлорофлуорвъглеводороди – CFC) играят важна роля за 
поддържането на планетата достатъчно топла за обитаване. Но количеството на тези 
газове в нашата атмосфера скочи рязко през последните десетилетия. Делът на 
въглеродния диоксид в атмосферата - основният фактор за изменението на климата на 
планетата – се е увеличил с 40% от предииндустриалните времена. 7 

 
5 Environmental Security: A Case Study of Climate Change, Elizabeth L. Chalecki, Pacific Institute for Studies in 
Development, Environment, and Security 
6 https://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know 
7 https://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know 

„За момент Майката 
Природа не беше 

внимателна и се появиха 
хората! 

Ако хората дори за мир 
спрат да объръщат 

внимание, Майката 
Природа поправя 

грешката си! ” 
Волтер 
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Вярно е, че за да може нашата планета да продължи да бъде обитаема, ние се нуждаем 
от парников ефект. Според Агенцията за опазване на околната среда, без парниковия 
ефект земята би била с 30 градуса по-хладна (-18 вместо сегашната средна стойност от 
15 градуса), което би я направило сурова среда за живите организми. Обаче от началото 
на индустриалната революция преди две столетия нашата земя започна да се променя 
бързо. Земята става все по-топла, което в началото може да изглежда като нещо добро, 
но наистина ще има сериозно въздействие върху нашата екосистема. 

Със засиления ефект на парниковите газове равновесието на температурите се 
нарушава, според Агенцията за опазване на околната среда. В атмосферата се улавя 
много повече въглероден диоксид, отколкото се изпуска обратно в космоса, което води 
до климатични промени. Човешки дейности като обезлесяване и промишлени практики 
отделят много повече въглероден диоксид от преди. 

 

Източник: Междуправителствен панел за климатичните промени, UNEP и WMO – 1995 

Изменението на климата е един от най-сложните въпроси, пред които сме изправени 
днес. Той включва много измерения - наука, икономика, общество, политика и 

The Greenhouse Effect 

A   T   M   O   S   P   H   E   R   E 

S U N 
1. Solar radiation 

passes through the 
clear atmosphere 

Incoming solar 
radiation: 343 W/m2 

2. Net incoming solar 
radiation 240 W/m2 

3. Some solar radiation 
is reflected by the 

atmosphere and earth’s 
surface 

Outgoing solar radiation: 
103 W/m2 

4. Solar energy is absorbed by 
the earth’s surface and warms it … 

168 W/m2 

… and is converted into heat causing 
the emission of longwave (infrared) 
radiation back to the atmosphere 

Surface gains more heat and 
infrared radiation is emitted again 

5. Some of the infrared radiation is absorbed 
and re-emitted by the greenhouse molecules. 
The direct effect is the warming of the earth’s 

surface and atmosphere. 

6. Some of the infrared radiation 
passes through the atmosphere 

and is lost in space 
Net outgoing infrared radiation: 

240 W/m2 

GREENHOUSE 
GASES 
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морално-етични въпроси – и е глобален проблем, усещан в местни мащаби, който ще 
съществува в продължение на десетилетия и векове напред. Въглеродният диоксид, 
парниковият газ, улавящ топлината, който задвижва последното глобално затопляне, се 
задържа в атмосферата в продължение на стотици години и на планетата (особено на 
океаните) отнема известно време, за да отговори на затоплянето. Мащабът на 
изменението на климата ще се определя от начина, по който нашите емисии 
продължават, както и как точно климатичната ни система реагира на тези емисии. 

Отговорът на изменението на климата включва двустранен подход: 

1. Намаляване на емисиите и стабилизиране на нивата на парникови газове, улавящи 
топлина в атмосферата („смекчаване“); Целта на смекчаването е да се избегне 
значителна намеса на човека в климатичната система и „да се стабилизират нивата на 
парникови газове в срок, достатъчен да позволи на екосистемите да се адаптират 
естествено към изменението на климата, да се гарантира, че производството на храни 
не е застрашено и да се даде възможност на икономическото развитие да продължи по 
устойчив начин “(от доклада за 2014 г. за смекчаване на изменението на климата от 
Междуправителствената комисия на ООН за изменението на климата). 

2. Адаптиране към изменението на климата, което вече е в процес („адаптиране“). 
Целта е да намалим уязвимостта си към вредните ефекти от изменението на климата 
(като посегателство над морското равнище, по-интензивни екстремни метеорологични 
явления или несигурност на храните).  

Частният сектор е критичен сектор за посрещане на нуждите на уязвимите общности и 
има много да допринесе за разработването и прилагането на стратегии за адаптиране 
към климата, включително специфичен опит в различни сектори, технологии, 
финансиране, ефективност и предприемачески дух. В ерата на глобализацията 
икономиките на страните са свързани чрез сложен приток и отлив на 
стоки, услуги, технологии, капитал, информация и работна ръка. 
Взаимовръзката на днешните световни пазари прави всички икономики 
уязвими на изменението на климата, независимо къде се случва. Ако 
климатично събитие се случи в една част на света, това ще доведе до 
въздействие по целия свят („Ефект на пеперудата“). 

Факти и цифри: 

• Деветнадесет от двайсетте документирани най-топли години са настъпили от 2001 г. 
насам. Средната глобална температура се е повишила с 1 градус С от 20-ти век с по-
значително затопляне към полюсите, отколкото в екваториалния регион. 
• 30% от растенията и животните на Земята са загубени от 1970 г. насам. 
• 60% от екосистемните услуги на Земята са влошени през последните 50 години. 
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• Глобалното морско равнище се е повишило с близо 178 мм през последните 100 
години (в началото на 2019 г. Индонезия обяви плановете си да премести столицата от 
Джакарта, тъй като някои части на Джакарта бързо потъват). 
• Атмосферното ниво на въглероден диоксид за май 2020 г. е 417,16 части на милион8 и 
продължава да се повишава. Той е достигнал най-високите нива от 650 000 години. 
Учените предупредиха, че нивата на въглероден диоксид над 450 ppm вероятно ще 
доведат до катастрофални и необратими промени в климата. Около половината от 
емисиите на CO2 от 1750 г. са през последните 40 години. 
• Според Агенцията за опазване на околната среда (EPA) в момента Китай е най-
големият източник на въглероден диоксид, което представлява 30% от глобалните 
въглеродни емисии. Съединените щати се нареждат на второ място с 15% от емисиите. 
• Транспортният сектор отделя 14% от глобалните емисии на парникови газове. 
• ... .. и, за съжаление, можете да добавите много повече към този списък. 

 
Придобиване на професионални компетентности – теоретични знания и 
практически умения 

Фактът, че природните ресурси са ограничени на ниво планета, може да ограничи или 
лимитира развитието на бизнеса. Основните екологични ограничения, поставени от 
планетата, са: 

1. Ограничена наличност на ресурси - Наборът от „ресурси“, от които бизнесът и 
компаниите могат да черпят, става все по-малък, тъй като природата и 
екосистемите се влошават със скорост по-бърза от възможностите им за 
регенерация. 

Според Global Footprint Network, през по-голямата част от историята човечеството 
е използвало природните ресурси за изграждане на градове и пътища, за 
осигуряване на храна и създаване на продукти и за освобождаване на въглероден 
диоксид със скорост, която е била в рамките на бюджета на Земята. Но в началото 
на 70-те години този критичен праг беше прекрачен: консумацията на човечеството 
започна да надминава това, което планетата може да възпроизведе. Денят на 
надвишаване на Земята (Earth Overshoot Day - EOD) се изчислява от Global 
Footprint Network и той отбелязва датата, когато човечеството е изчерпало 
природния бюджет за годината. През останалата част от годината поддържаме 
екологичния си дефицит чрез намаляване на запасите от местни ресурси и 
натрупване на въглероден диоксид в атмосферата. През 2020 г. Денят на 
надвишаване на Земята се определи на 22 август. Новата пандемия от коронавирус 

 
8 https://www.co2.earth/ 
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доведе до свиване на екологичния отпечатък на човечеството. През 2019 г. EOD 
беше на 29 юли. 

2. Увеличаване на генерирането на отпадъци и емисии - замърсяването, генерирано 
от бизнеса и обществото, може да създаде проблеми, когато способността на 
природата да го преработва е по-бавна от скоростта на натрупване. Синтетичните 
съединения са чужди на природата и често не могат да бъдат реинтегрирани в 
природните цикли. 

Устойчиво развитие 
 

 

 

 

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета на срещата на върха на ООН за 
устойчиво развитие на 25 септември 2015 г. „е 
план за действие за хората, планетата и 
просперитета. Той също така се стреми да 
укрепи всеобщия мир в по-голяма свобода." 917-
те цели за устойчиво развитие (ЦУР) и 169 
конкретни постижения демонстрират мащаба и 
амбицията на универсалната програма. Те са 
интегрирани и неделими и балансират трите 

измерения на устойчивото развитие: икономическото, социалното и екологичното. 

Целите за устойчиво развитие са: 

• Цел 1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми  
• Цел 2. Премахване на глада, постигане на продоволствена сигурност и по-качествено 
хранене и насърчаване на устойчиво земеделие 
• Цел 3. Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието на 
всички във всички възрасти 
• Цел 4. Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и 
насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички 
• Цел 5. Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и 
девойките 

 
9 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

„Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на 
нуждите на настоящето, без да се нарушава способността на 
бъдещите поколения да отговарят на собствените си нужди“. 

 
Brundtland Report, издаден през 1987 г. 

от Световната комисия по околна среда и развитие (WCED) 
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• Цел 6. Осигуряване на достъпност и устойчиво управление на водоснабдяването и 
канализацията за всички 
• Цел 7. Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и 
съвременна енергия за всички 
• Цел 8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, 
пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всички 
• Цел 9. Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и 
устойчива индустриализация и насърчаване на иновациите 
• Цел 10. Намаляване на неравенството във и между държавите 
• Цел 11. Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, 
стабилни и устойчиви центрове 
• Цел 12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство 
• Цел 13. Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и 
неговото въздействие 
• Цел 14. Запазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси 
за устойчиво развитие 
• Цел 15. Защита, възстановяване и насърчаване на устойчиво използване на 
сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустяването и 
спиране на  деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането ѝ, както и 
прекъсване на загубата на биоразнообразието 
• Цел 16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, 
осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни 
и приобщаващи институции на всички нива 
• Цел 17. Укрепване на средствата за изпълнение и съживяване на глобалното 
партньорство за устойчиво развитие 

Трансформирането на нашите икономики, което да балансира икономическите, 
социалните и екологичните измерения на развитието е наложително за успешното 
прилагане на тази програма. Някои от ЦУР, като Цел 8, Цел 9 и Цел 12, пряко свързват 
целите на икономическия растеж с екологични и социални съображения, показвайки, че 
икономическият прогрес и устойчивостта на околната среда могат взаимно да се 
подсилят. Други ЦУР наблягат на екологичната устойчивост в широк спектър от 
сектори, като земеделие, инфраструктура, земни и морски ресурси, образование и 
здравеопазване. 
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Зелена икономика 

 

 

 

 

 

Зелената икономика е ключова в този контекст. Той насърчава промяна на парадигмата, 
която по-добре признава икономическите възможности, които могат да предоставят 
„зелените“ политики, пазари и бизнес практики. В много случаи околната среда е по-
скоро двигател на растежа и устойчивото развитие, а не на разходите за икономиката." 

10 

Зелена индустрия е тази, която използва устойчиви материали за направата на своите 
продукти. Бизнесът се стреми да използва възможно най-малко вода, енергия и 
суровини, като същевременно намалява емисиите на въглерод или намира начини да 
използва тези материали по възобновяеми и екологични начини. Този бизнес подход 
свежда до минимум натоварването на компанията върху природните ресурси и приноса 
към изменението на климата. В някои случаи, ако се генерират отпадъци, те се 
използват повторно като енергия или суровина. 11 

Както традиционните бизнес компании, така и зеленият бизнес търси печалба и има 
бизнес цели и бизнес планове. Разликата между тях е, че приоритетът на екологичния 
бизнес е да се сведе до минимум въздействието на компанията върху околната среда. 
Екологичните цели са включени в основния им бизнес, те не са просто страничен ефект. 
Когато планират своя бизнес, зелените предприемачи трябва да вземат предвид, че 
разходите за екологичен продукт или услуги могат да бъдат по-високи. 

Зеленият бизнес може да се наложи да обучи клиентите към специалните 
характеристики на зелените продукти или услуги. 

Проучване на UNEP разкрива, че инвестирането в зелена икономика ще стимулира 
растежа. Противно на консервативното вярване, екологизирането на икономиките 

 
10 The inclusive green economy in EU development cooperation 
11 https://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-
ideas.html#sthash.B26NlEvr.dpufhttp://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html 

Зелената икономика се определя от ЕС като „икономика, която може 
да осигури растеж и развитие, като в същото време подобрява 

благосъстоянието на хората, осигурява достойни работни места, 
намалява неравенствата, справя се с бедността и запазва естествения 

капитал, от който всички зависим“. 
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обикновено не е забавяне на растежа, а по-скоро нов двигател на растеж и нетен 
генератор на достойни работни места. 12 

Зелената икономика е концепция с принципи, залегнали в икономическата, социалната 
и екологичната сфера13: 

 

Тип  Принцип  

Икономически • Признава природния капитал и ценности 
• Интегриран е в моделите за икономическо развитие и растеж 
• Интернализира външните ефекти 
• Насърчава ресурсите и енергийната ефективност 
• Създава достойна работа и зелени работни места 

Екологични • Защитава биологичното разнообразие и екосистемите 
• Инвестира в и поддържа естествен капитал 
• Признава и зачита планетарните граници и екологичните 

граници 
• Постига международни цели за устойчивост на околната 

среда (напр. Цел за развитие на хилядолетието № 7) 
Социални • Осигурява намаляване на бедността, благосъстояние, 

поминък, социална защита и достъп до основни услуги 
• Той е социално приобщаващ, демократичен, насърчаващ 

участие, отговорен, прозрачен и стабилен 
• Той е изравняващ, честен и справедлив - между и в рамките 

на държавите и между поколенията 
 

Зелената икономика прилага стриктно троен финален баланц на хората, планетата и 
печалбите във всички корпорации на 
микроикономическо ниво и в цялата икономика на 
макроикономическо ниво.  

Бизнесът може да се възползва по много начини от това да стане по-зелен / зелен 
растеж. Те варират от намаляване на режийните ви разходи до разработване на нови 
потоци от доходи, увеличаване на продажбите и подобряване на ангажираността на 
служителите. Таблицата по-долу предлага някои примери за ползите, които един 
предприемач може да има от създаването на по-екологичен бизнес. Примери за 
компании, подобряващи своята дейност благодарение на изпълнението на планове за 
зелен растеж, могат да бъдат намерени на: 

 
12 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication-UNEP 
13 UN DESA, A Guidebook to Green Economy: Issue 2: Exploring Green Economy Principles, 2012 
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http://www.psee.org.za/downloads/publications/FPP10401_PSEE_Green_your_business7.pdf 

Ползи План за действие 

Намалете 

оперативните си 

разходи 

Реинженерингът на начина, по който управлявате 
потреблението на енергия, директно ще доведе до по-
ниски режийни разходи и по-високи печалби. Тъй като 
енергийните разходи продължават да нарастват, 
намаляването на потреблението и преминаването към 
възобновяема енергия ще стават все по-важни. Можете да 
определите мерки, които ще намалят вашите сметки за 
енергия с до 20%, или дори повече, много на малко или 
никакви разходи. 

Увеличете текущите 

си продажби и 

развийте нови 

потоци на доходи 

Изследванията показват, че все по-голям брой потребители 
смятат, че е важно да купуват от екологично отговорни 
компании. Можете да отговорите на това търсене, като 
екологизирате настоящите си продукти и услуги и въведете 
нови решения и технологии. 

Укрепете 

репутацията си и 

увеличете 

лоялността на 

клиентите си 

Иновативните компании, предприемащи положителни 
действия към околната среда, се възприемат по-положително 
от техните клиенти, доставчици и инвеститори. Имиджът на 
компанията и нейните продукти се подобрява, защото 
заинтересованите страни вярват, че компанията действа в 
съответствие с принципите на почтеност и най-добрите 
практики. 

Спазвайте 

стандартите и 

разпоредбите 

Прилагането на гъвкава бизнес стратегия за зелен растеж ще 
гарантира, че вашата компания се съобразява с нарастващия 
регулаторен натиск и ще ограничи разходите за екологични 
такси. 

Подобрете 

ефективността на 

вашите служители 

Моралът на служителите е пряко свързан с 
производителността, задържането и набирането на персонал. 
Предприемането на действия ще привлече нови таланти и ще 
мотивира вашите служители, които ще ви подкрепят в 
управлението на вашия бизнес в правилната посока. 

 

Има много начини бизнесът да стане по-зелен, което попада в една от следващите 
категории: намаляване на въздействието върху околната среда или озеленяване на 
бизнес процесите, продуктите и услугите. Кратък списък с възможности за 
екологизиране на бизнес процесите е представен по-долу: 

 
• Намаляване на въздействието върху околната среда 

o Направете зеленото мислене част от културата на вашата компания; 
o Преосмислете отоплението, вентилацията и климатизацията и техните 

контроли; 
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o Преосмислете осветлението и неговите контроли: използвайте колкото е 
възможно повече естествена светлина, сменете крушките на компактно-
флуоресцентни (CFL) или LED светлини, инвестирайте в таймери за 
осветление; 

o Намалете консумацията на вода; 
o Намалете консумацията на хартия: регистрирайте се за фактури без хартия, 

отпечатвайте само най-важното, използвайте двете страни на хартията; 
o Преминете към изчисления в облак; 
o Използвайте зелени продукти (закупете зелени почистващи препарати; 

използвайте зелени политики и техники за опаковане; зелено офис 
оборудване); 

o Елиминирайте пластмасовите бутилки (използвайте дозатори за вода и 
хартиени чаши); 

o Рециклирайте и използвайте повторно; 
o Минимизирайте отпадъците. 

• Озеленяване на бизнес процесите, продуктите и услугите: 
o Направете зеленото мислене част от културата на вашата компания; 
o Зелени продукти: 

§ имат повишена енергийна ефективност и / или използват 
възобновяема енергия; 

§ имат по-ниски нива на вложен въглерод (за производството му са 
необходими по-малко енергия); 

§ имат положителен ефект върху околната среда; 
§ произвеждат се от по-малко опасни материали; 
§ рециклират се по-лесно или са изработени от рециклируеми 

материали. 
o Зелени услуги: 

§ предлагат диференцирани услуги от стандартните опции; 
§ най-вече добавят стойност към услугата, поради което клиентите са 

готови да платят повече; 
§ те са например: зелени празници, използващи пътувания и 

настаняване с ниски въглеродни емисии; местна храна (с минимални 
опаковки); използване на мастило на водна основа и рециклирана 
хартия; мода с устойчива верига на доставки; услуги за рециклиране; 

§ подобренията трябва да бъдат истински, спрямо пазара. 
o Озеленяване на веригата за доставки - за да се минимизират емисиите на 

въглерод е важно да се разгледа цялата верига за доставка на продукти; 
o Съображения за зелен дизайн; 
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§ Материали - намаляване на суровините и преминаване към 
екологично чисти опции; 

§ Производство - намаляване на потреблението на енергия и вода по 
време на производствения процес; опростяване на дизайна на 
опаковката; изрязване на отпадъците от производствените процеси, 
когато е възможно; 

§ Търговия на дребно - препроектиране на опаковки; екологичен начин 
на разпространение; 

§ Продукт в употреба - препроектиране на жизнения цикъл на продукта 
(по-лесен за ремонт, по-дълъг живот на частите и т.н.); 

§ Край на жизнения цикъл на продукта - насърчаване на повторната 
употреба, подобряване на възможността за рециклиране, 
минимизиране на изхвърлянето. 

Зеленият предприемач може да започне нов екологичен бизнес, тъй като тези бизнеси 
могат да включват много начинания, като: устойчиви строителни материали, органичен 
кетъринг, екологичен салон за красота, екологично озеленяване, ремонт и обновяване 
на велосипеди, бизнес за зареждане с мастило, екологична търговия на дребно, 
устойчиво планиране на събития, ръчно изработени изцяло натурални / органични 
продукти, зелени домакински услуги, инсталация на слънчеви панели и др. 14 

Платформа на зелен бизнес модел 
За разработване на нови или документиране на съществуващи екологични бизнес 
модели, Business Model Canvas (BMC) - визуална диаграма с елементи, описващи 
предлагана стойност на фирмата или продукта, инфраструктура, клиенти и финанси - 
може да помогне на фирмите при пренареждане на техните дейности, като илюстрира 
потенциал компромиси. 

Предлаганата стойност е „обещанието“ за стойност, която трябва да бъде доставена и 
призната от заинтересованите страни и клиентите. Чрез съвместното създаване с тях 
ние превръщаме водещите екологични и социални предизвикателства (защо) в 
стойност, като същевременно гарантираме икономическа устойчивост. 

Структурата на BMC и примери за въпроси, на които трябва да отговорите, когато 
започнете да работите по нея, са представени на следващата страница. Източник: 
„Създайте своя зелен бизнес! Работната книга за зелени предприемачи в 
Средиземноморието ”- SwitchMed 

 
14 https://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-
ideas.html#sthash.B26NlEvr.dpufhttp://www.businessnewsdaily.com/5102-green-business-ideas.html 



 

 

Кой ще Ви помогне? Как го правите? Какво правите Вие? Как си взаимодействате? 

От какво се нуждаете? 
Как достигате до тях? 

Колко ще струва? Колко ще спечелите? 

На кого помагате? 

 
КЛЮЧОВИ ПАРТНЬОРИ 

Кои са основните актьори, 
които ще повлияят на Вашия 
бизнес или могат да 
бъдат засегнати от 
него? (напр. 
служители, акционери, 
партньори, доставчици, медии, 
местна общност) 

 
КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

Какви дейности ще 
предприемете, за да 
материализирате 
предложението на стойност 
(продукти или услуги)? 
Има ли нови начини за 
извършване на тези дейности, 
които имат по-малко 
въздействие върху околната 
среда? 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
СТОЙНОСТ 

Каква стойност предлага 
Вашият бизнес на клиентите и 
заинтересованите страни? 
Как допринася за опазването и 
/ или подобряването на 
природната среда? 
Как Вашият бизнес допринася 
за обществото? 
Каква е иновацията във 
Вашето ценностно 
предложение? Уникален ли е? 

ВРЪЗКИ С 
КЛИЕНТИТЕ 

Как ще привлечете и 
ангажирате потенциалните си 
клиенти, като се стремите да 
постигнете продажби, но също 
така и да получите обратна 
връзка, да се рекламирате и 
т.н.? 

 КЛИЕНТСКИ 
СЕГМЕНТИ 

Кои са вашите потенциални 
клиенти (плащат 
определена цена за 
стойността, която 
получават)? 
Сегментирайте ги в отделни 
категории, ако се 
различават съществено. 
Можете ли да правите 
иновации в начина, по 
който подхождате към и 
ангажирате клиентите? 

 КЛЮЧОВИ РЕСУРСИ 

Какви ресурси (физически, 
човешки, финансови ...) ще са 
необходими за дейностите? 
 

КАНАЛИ ЗА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

Кои канали ще 
бъдат най-
подходящи за 
привличане и ангажиране на 
Вашите потенциални клиенти? 

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ 
  
 
 

Какви са разходите, които ще имат продуктите / услугите чрез изпълнение на 
дейностите, използвайки необходимите ресурси? 
Списък и, ако е възможно, приблизително изчислете. 

ПРИХОДНИ ПОТОЦИ 
 
 
 

Колко са готови да платят вашите клиенти? 
Като сравнявате с подобни продукти / услуги на пазара, опитайте се да 
зададете приблизителни цени или цени за всяка двойка  продукт-
клиентски сегмент. 

 
 
 

ЗАПОЧНЕТЕ 
ТУК 

 



 

 

Казус 
Рей Андерсън основава компанията, която произвежда мокетите Flor. Зад новия дизайн 

се крие ангажимент от десетилетия към 
устойчиви начини за правене на бизнес - 
кулминация в плана Mission Zero. В своята 
компания за килими INTERFACE 
(https://www.interface.com/US/en-
US/homepage) Рей Андерсън е увеличил 

продажбите и е удвоил печалбите, като същевременно е трансформирал традиционната 
индустриална система „вземи / произведи / изхвърли“.  Умерено и скромно, той 
споделя мощна визия за устойчива търговия. Следващата беседа беше представена на 
официална конференция на TED през февруари 2009 г. 15 Направени са субтитри и 
записи на 25 езика. 

„Вярвате ми или не, аз предлагам решение на много важна част от този по-голям 
проблем, с необходимия фокус върху климата. И решението, което предлагам, е за най-
големия виновник в това огромно лошо третиране на земята от човечеството и 
произтичащото от това влошаване на биосферата. Виновникът е бизнесът и 
индустрията, където преживях последните 52 години след дипломирането си в Georgia 
Tech през 1956 г. Като индустриален инженер, първо начинаещ, а след това  и успешен 
предприемач. След като основах моята компания Interface от нулата през 1973 г., преди 
36 години, за производство на мокетни плочки в Америка за бизнеса и 
институционалните пазари, и я водих от стартиране и оцеляване до просперитет и 
глобално господство в своята област, прочетох книгата на Пол Хокен "Екологията на 
търговията" (Paul Hawken's, "The Ecology of Commerce"), лятото на 1994 г. В книгата си 
Пол обвинява бизнеса и индустрията като един от основните виновници за 
причиняването на упадъка на биосферата и, второ, единствената достатъчно голяма 
институция, достатъчно проникваща и достатъчно мощна, за да изведе наистина 
човечеството от тази бъркотия. И между другото той ме осъди като грабител на земята. 

И тогава предизвиках хората от Interface, моята компания, да поведат нашата компания 
и целия индустриален свят към устойчивост, която определихме като експлоатация на 
нашата петролно интензивна компания по такъв начин, че да вземе от земята само това, 
което може да бъде подновено от земята, естествено и бързо - не и още една свежа 
капка масло - и да не навреди на биосферата. Не вземайте нищо: не причинявайте 
вреда. Просто казах: "Ако Хоукън е прав и бизнесът и индустрията трябва да 
ръководят, кой ще ръководи бизнеса и индустрията? Освен ако някой не води, няма 
никой." Аксиоматично е. Защо не и ние? И благодарение на хората от Interface станах 
възстановяващ се грабител. 

Веднъж казах на автор за списание Fortune, че някой ден хора като мен ще отидат в 
затвора. И това стана заглавие на статия на Fortune. Продължиха да ме описват като 
най-зеленият изпълнителен директор на Америка. От грабител до възстановяващ се 
грабител, до най-зеления изпълнителен директор на Америка за пет години - честно 

 
15 https://www.ted.com/talks/ray_anderson_the_business_logic_of_sustainability 
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казано, беше доста тъжен коментар за американските изпълнителни директори през 
1999 г. Попитан по-късно в канадския документален филм „The Corporation“, какво съм 
имал предвид в забележката „да отидат в затвор", предложих, че кражбата е 
престъпление. А кражбата на бъдещето на нашите деца някой ден би била 
престъпление. Но осъзнах, че за да е истина това - за да бъде кражбата на бъдещето на 
нашите деца престъпление - трябва да има ясна, доказуема алтернатива на 
индустриалната система „вземи / произведи / изхвърли“, която доминира в нашата 
цивилизация и е основният виновник за кражбата на бъдещето на нашите деца, чрез 
изкопаване на земята и превръщането й в продукти, които бързо се превръщат в 
отпадъци в сметище или за изгаряне - накратко, изкопаване на земята и превръщането й 
в замърсяване. 

Според Пол и Ан Ерлих и добре познатото уравнение за въздействието върху околната 
среда въздействието (I) - нещо лошо - е продукт на населението (P), благосъстоянието 
(A) и технологията (T). Тоест въздействието се генерира от хората, какво консумират в 
своето благосъстояние и как се произвежда. И въпреки че уравнението е до голяма 
степен субективно, може би можете да определите количествено хората и може би да 
определите количествено богатството, но технологията е злоупотребяваща по твърде 
много начини, за да се определи количествено. Така че уравнението е концептуално. 
Все пак работи, за да ни помогне да разберем проблема. 

И така, през 1994 г. се заехме с Interface, за да създадем пример: да трансформираме 
начина, по който правим килими, петролно интензивен продукт по отношение на 
материали и на енергия, и да трансформираме нашите технологии, така че те да 
намалят въздействието върху околната среда, вместо да го умножат. Уравнението за 
въздействието върху околната среда на Пол и Ан Ерлих: I е равно на P по A по T: 
население, богатство и технологии. Исках Interface да пренапише това уравнение, така 
че да прочете, че е равно на P по A, разделено на T. Сега, математически настроените 
веднага ще видят, че T в числителя увеличава въздействието - лошо нещо - но T в 
знаменателя намалява въздействието. Затова питам: „Какво би преместило Т, 
технология, от числителя - наречете го Т1 - където увеличава въздействието, до 
знаменателя - наречете го Т2 - където намалява въздействието? 

Помислих за характеристиките на първата индустриална революция, T1, както я 
практикувахме в Interface и тя имаше следните характеристики. Извличане: вземане на 
суровини от земята. Линейно: вземане, изработване, изхвърляне на боклук. Задвижвана 
от енергия, извлечена от изкопаеми горива. Разточително: злоупотребяващо и 
фокусирано върху производителността на труда. Повече килими на човекочас. Като се 
замисля, разбрах, че всички тези атрибути трябва да се променят, за да се премести Т в 
знаменателя. В новата индустриална революция добивани ресурси трябва да бъде 
заменено от възобновяеми; линеен от цикличен; енергия от изкопаеми горива от 
възобновяема енергия, слънчева светлина; разточителни от без отпадъци; и 
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злоупотребяващи от добри; и производителността на труда от производителност на 
ресурсите. И аз разсъждавах, че ако успеем да направим тези преобразуващи промени и 
изобщо да се отървем от Т1, можем да намалим въздействието си до нула, включително 
влиянието си върху климата. И това стана планът на Interface през 1995 г. и оттогава е 
планът. 

Измерихме напредъка си много стриктно. Така че мога да ви кажа колко далеч сме 
стигнали през следващите 12 години. Нетните емисии на парникови газове намаляват с 
82% в абсолютен тонаж. За същия период от време продажбите са се увеличили с две 
трети, а печалбите са се удвоили. Така че 82% абсолютно намаление се превръща в 90% 
намаляване на интензивността на парниковите газове спрямо продажбите. Това е 
размерът на намаляването, което цялата глобална техносфера трябва да осъществи до 
2050 г., за да се избегнат катастрофални климатични смущения - така ни казват 
учените. Използването на изкопаеми горива намалява с 60% на единица продукция 
поради ефективността на възобновяемите енергийни източници. Най-евтиният и най-
сигурният барел петрол там е този, който не се използва чрез ефективност. 
Използването на вода намалява със 75% в нашия световен бизнес с килими. 
Намаляваме с 40% в нашия бизнес с килими с широки тъкани, който придобихме през 
1993 г. точно тук, в Калифорния, град на индустрията, където водата е толкова ценна. 
Възобновяемите или рециклируемите материали са 25% от общия брой и нарастват 
бързо. Възобновяемите енергийни източници са 27% от общата ни сума, което е 100%. 
Пренасочихме 148 милиона паунда - това е 74 000 тона - от използвани килими от депа, 
затваряйки цикъла на материалните потоци чрез обратна логистика и технологии за 
рециклиране след консумация, които не съществуват, когато стартирахме преди 14 
години. 

Тези нови циклични технологии допринесоха изключително много за факта, че от 2004 
г. насам ние произвеждаме и продаваме 85 милиона 
квадратни метра климатично неутрални килими, което 
означава, че няма нетен принос за глобалните климатични 

промени в производството на килими по цялата верига на доставки, от доставката от 
мината и кладенеца до изтичане на срока на експлоатация - сертифицирана от 
независима трета страна. Ние го наричаме Cool Carpet. И това беше мощен 
диференциатор на пазара, увеличавайки продажбите и печалбите. Преди три години 
пуснахме на пазара килимни плочки за дома, под марката Flor, грешно написани F-L-O-
R. Можете да посочите и щракнете днес на https://www.flor.com/ и да доставите Cool 
Carpet до вашата входна врата за пет дни. Те са практични, а също и красиви. 

Предполагаме, че сме малко повече от половината път до нашата цел: нулево 
въздействие, нулев отпечатък. Поставихме 2020 г. като наша целева година за 
достигане на върха, върха на планината за устойчиво развитие. Ние наричаме това 
Mission Zero – Мисия Нула. И това е може би най-важният аспект: открихме, че Mission 
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Zero е невероятно добър за бизнеса. По-добър бизнес модел, по-добър начин за по-
големи печалби. Ето бизнес аргументацията за устойчивост. От опита в реалния живот 
разходите намаляват, а не се увеличават, отразявайки около 400 милиона долара 
избегнати разходи в преследване на нулеви отпадъци – първото лице на Връх 
Устойчивост. Това е платило всички разходи за трансформацията на Interface. 

И това разсейва също мита, този фалшив избор между околната среда и икономиката. 
Нашите продукти са най-доброто, което някога са били, вдъхновени от дизайна за 
устойчивост, неочакван извор на иновации. Нашите хора са обединени около тази 
споделена висша цел. Непобедими сте, защото привличате най-добрите хора и ги 
събирате. И добрата воля на пазара е изумителна. Никаква реклама, никаква умна 
маркетингова кампания на каквато и да е цена не биха могли да създадат толкова добра 
воля. Разходи, продукти, хора, пазари - какво друго има? Това е по-добър бизнес модел. 

И тук е нашият 14-годишен опит в продажби и печалби. Там има спад, от 2001 до 2003 
г.: спад, когато продажбите ни за тригодишен период спаднаха със 17%. Но пазарът 
падна с 36 процента. Буквално спечелихме пазарен дял. Възможно е да сме преживели 
тази рецесия тъкмо заради предимствата на устойчивостта. Ако всеки бизнес следваше 
плановете на Interface, това би ли решило всичките ни проблеми? Не мисля така. 
Оставам обезпокоен от преработеното уравнение на Ерлих, I е равно на P по A, 
разделено на T2. Че A е главно A, което предполага, че изобилието (богатството) е 
самоцел. Но какво, ако преработим Ерлих допълнително? И какво, ако направим A с 
главна буква в „a“ с малка буква, предполагайки, че това е средство за постигане на 
цел, а тази цел е щастие - повече щастие с по-малко неща. 

Знаете, че това би преправило самата цивилизация и цялата ни икономическа система, 
ако не за нашия вид, то може би за този, който ни наследява: устойчивите видове, 
живеещи на ограничена земя, етично, щастливо и екологично в баланс с природата и 
всички нейните естествени системи за хиляда поколения, или 10 000 поколения - тоест 
в неопределено бъдеще. Но трябва ли земята да чака нашето изчезване като вид? Ами 
може и да е така. Но аз не мисля така. 

В Interface наистина възнамеряваме да въведем тази първоначален модел на устойчива 
индустриална компания с нулев отпечатък до 2020 г. Можем да видим пътя си сега, 
ясно до върха на тази планина. И сега предизвикателството е в изпълнение. И както 
казва добрият ми приятел и съветник Амори Ловинс, „Ако нещо съществува, това 
трябва да е възможно“. Ако всъщност можем да го направим, това трябва да е 
възможно. Ако ние, петролно интензивна компания, можем да го направим, всеки 
може. И ако някой може, следва, че всеки може. 

Хокен изпълни бизнеса и индустрията, отвеждайки човечеството от бездната, тъй като 
при продължаващ неконтролиран упадък на биосферата на риск е изложен много скъп 
човек - честно казано, неприемлив риск. Кой е този човек? Не ти. Не аз. Но нека ви 
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запозная с този, който е най-застрашен тук. И аз самият срещнах този човек в ранните 
дни на това планинско изкачване. Във вторник сутринта през март 1996 г. разговарях с 
хората, както правех при всяка възможност тогава, събирах ги при себе си и често не 
знаех дали се свързвам с тях. Но около пет дни по-късно в Атланта получих имейл от 
Глен Томас, един от хората ми в Калифорния. Изпращаше ми оригинално 
стихотворение, което беше съчинил след нашата сутрин заедно във вторник. И когато 
го прочетох, това беше един от най-приповдигнатите моменти в живота ми. Тъй като 
ми каза, за Бога, един човек разбра за какво става дума. Ето какво написа Глен. И ето 
този човек, най-застрашен. Моля, запознайте се с „Утрешното дете“: 

„Без име; невиждано лице 
и не знаейки нито твоето време, нито мястото, 

Утрешното дете, макар и все още неродено 
Срещнах те за първи път миналия вторник сутринта. 

 
Един мъдър приятел ни представи един на друг, 

и чрез блестящата му гледна точка 
Видях ден, който ще видите; 

ден за теб, но не и за мен. 
 

Познанството ми с теб промени начина ми на мислене 
тъй като никога не съм имал подозрение 

Че може би нещата, които правя 
може някой ден по някакъв начин да те заплашат. 

 
Утрешното дете, дъщеря ми / син 

Страхувам се, че току-що започнах 
Да мисля за теб и за твоето добро, 

макар винаги да съм знаел, че трябва. 
 

Започнах да претеглям разходите 
за това, което пропилявам; какво се губи 

Ако някога забравя, че ти 
някой ден ще дойдеш да живееш тук. "16 

Е, всеки ден от живота ми оттогава "Утрешното дете" ми говори с едно просто, но 
задълбочено послание, което си позволявам да споделя с Вас. Ние всички сме част от 
мрежата на живота. Континуумът на човечеството, разбира се, но в по-широк смисъл, 
самата мрежа на живота. И ние имаме избор, който да направим по време на нашето 
кратко, кратко посещение на тази красива синя и зелена жива планета: да я нараним 
или да ѝ помогнем. За Вас остава Вашия избор." 

 
16 https://www.raycandersonfoundation.org/articles/tomorrows-child 



 
 
 UPthEM – Upskilling Pathways for Employability 
                                                                   № 2019-1-BG01-KA204-062299 

 
 
 
 

115 
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

Повече информация и статии за Interface (https://www.interface.com/US/en-US/homepage) 
и Рей можете да намерите на официалната страница на компанията и на сайтове като: 

• https://www.greenbiz.com/article/inside-interfaces-bold-new-mission-achieve-
climate-take-back  

• https://www.greenbiz.com/article/how-interface-realized-carpet-business-usual-wasnt-
sustainable  
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Инструменти и учебни материали 

ПЪРВО упражнение: Казус 
След като прочетете представения по-горе казус „ИНТЕРФЕЙС“, помислете и дайте 
своите заключения на следните въпроси: 

1. Какво смятате, че са имали предвид под „технологията е злоупотребяваща по 
твърде много начини, за да се определи количествено“? 

2. Какво са променили в ИНТЕРФЕЙС, за да постигнат своя бизнес план с „нулево 
въздействие“? 

3. Вярвате ли, че е възможно нулево въздействие? Какво би трябвало да се промени в 
начина на работа на бизнеса? 

4. Можете ли да се сетите за подобен пример за бизнес във Вашата страна, който е 
станал „зелен“ или се стреми да стане „зелен“? 

5. Предвид спецификата на Вашата страна, вярвате ли, че по-екологичният бизнес се 
равнява на по-малко печалби? Че разходите биха били по-високи или по-ниски? 

6. Сега сме 2020 г. Смятате ли, че INTERFACE са успели в своя бизнес план с „нулево 
въздействие“, както са го изложили в това интервю?



 
 
 UPthEM – Upskilling Pathways for Employability 
                                                                   № 2019-1-BG01-KA204-062299 

 
 
 
 

117 
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 

ВТОРО упражнение: Платформа на бизнес модел 
Моля, прочетете внимателно следната информация 

относно предприятието за рециклиране на гуми17 (местата 

и имената са променени). 

 

„Този зелен бизнес сектор включва компании, които се занимават с рециклиране на 
гуми и каучук, което се превърна в неразделна и важна част от обществото поради 
неговото социално и икономическо въздействие върху обществото и също така играе 
роля за запазване на бъдещето на нашия свят. Нерециклирането на употребявани гуми 
за използване като суровини при производството на нови гуми или други продукти 
може да създаде неприятности в обществото, следователно значението на този бизнес. 

По принцип този бизнес е свързан със събиране, разделяне, сортиране и обработка на 
използвани гуми за производство на суровини, които се продават, за да се печелят пари. 

Бизнесът за рециклиране на гуми включва и станции за прехвърляне, където 
отпадъците се прехвърлят от местни превозни средства към автомобили на дълги 
разстояния, които пренасят гумите до съоръженията, където те се рециклират. 

Няколко проучвания показват, че САЩ генерират много приходи от рециклиране на 
употребявани гуми всяка година и това представлява най-големият източник на 
каучукови отпадъци в страната. 

Това е вид бизнес, който ще продължи да се възползва от нарастващия интерес на 
обществеността към индустрията за рециклиране, а също така търсенето на тази 
индустрия ще се движи от създаването на бизнес, приватизацията и нарастването на 
населението. Бизнесът ще продължи да расте във всички части на света, въпреки че в 
някои страни растежът ще бъде по-висок. 

Рециклиране на гуми за отпадъци “WaTy Recycling” е стандартизирана и лицензирана 
компания за рециклиране със седалище в Европа, която се 
занимава основно с рециклиране на използвани гуми и каучукови 
отпадъци. За този бизнес е осигурено добре разположено и 
позиционирано съоръжение в покрайнините на Green-Town от 
Nature-Region в Eco-Country. 

WaTy Recycling се занимава с този бизнес, за да допринесе с квотата си за спасяването 
на света и също така да се конкурира силно с други компании за рециклиране в цялата 
Eco-Country. Нашата цел е да се превърнем в най-добрата компания за рециклиране на 

 
17 https://startupback.com/green-business-ideas/ 
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гуми в Eco-Country. 

В най-близко бъдеще бизнесът може да се занимава с рециклиране и на други 
употребявани материали, но засега ще се фокусира върху рециклирането на 
употребявани гуми. Компанията е осигурила всички разрешителни и лицензи, 
необходими, за да бъде компания за събиране на отпадъци в Eco-Country. 

Компанията е твърдо решена да спазва всички правила и разпоредби, насочващи 
индустрията за рециклиране на гуми, да наеме добре обучени и компетентни шофьори с 
професионална шофьорска книжка, които да управляват камионите за отпадъци. 

В този бизнес интересът на клиентите винаги ще бъде на първо място и всичко, което 
компанията прави, ще се ръководи от професионални ценности и етика. 

WaTy Recycling е частен бизнес, собственост на инженер Боб У и неговия приятел и 
бизнес партньор Джон Л и неговото семейство. 

Визията на WaTy Recycling е да се превърне в компания за рециклиране на гуми в един 
от предпочитаните избори на клиентите, независимо дали физически лица или 
организации, когато търсят такъв доставчик в Green-Town от Nature-Region и изцяло в 
Eco-Country. 

Мисията на WaTy Recycling е да предостави най-доброто и отлично обслужване на 
клиентите, а също и да осигури компетентност на служителите и компанията като цяло. 
Също така, WaTy Recycling целенасочено преследва върхови постижения и финансов 
успех, а също се стреми да остави положителна следа. 

Тази компания е създадена главно с цел да реализира печалба в индустрията за 
рециклиране на гуми. Компанията има компетентен и надежден екип, който да се 
конкурира благоприятно с водещия бизнес за рециклиране на гуми в Eco-Country. По-
долу са услугите, които ще се предлагат от WaTy Recycling: 

• Експлоатационни съоръжения за разделяне и сортиране на използвани и определени 
за рециклиране гуми; 

• Експлоатационни съоръжения за отделяне и сортиране на каучукови отпадъци за 
рециклиране; 

• Продажба на суровини на производители на обувки, художници, строители и 
паркове и др.; 

• Продажба на рециклирани и ремонтирани употребявани гуми и други свързани 
продукти. 

Бизнес структурата на компанията ще бъде проектирана по начин, по който ще бъдат 
включени както служители на пълен, така и на непълен работен ден. Бизнесът ще 
започне с няколко щатни служители, включително шофьори на камиони за отпадъци, 
офис персонал и професионални чистачи и така нататък. 
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Ще гарантираме, че се наемат компетентни, квалифицирани, трудолюбиви, 
ориентирани към клиентите и креативни служители, които ще помогнат за 
изграждането на успешен бизнес, който да е от полза за всички заинтересовани страни. 
Също така ще гарантираме, че нашите служители са избрани от група сертифицирани, 
професионални и опитни инженери по рециклиране в и около Nature-Region. 

Всички служители ще бъдат преминати през обучения, които ще ги накарат да 
отговорят на очакванията на бизнеса и също така да допринесат за успеха му. 

Бизнес структурата на компанията е следната: 

• Главен изпълнителен директор 
• Ръководител, технически служби 
• Мениджър човешки ресурси и администратор 
• Специалист по продажбите и маркетинга 
• Касиер счетоводител 
• Производствени инженери / техници и оператори 
• Специалист по обслужване на клиенти 
• Шофьори на камиони 
Изследванията показват, че има широк кръг хора и организации, които не могат да 
изхвърлят или рециклират гумите си, без да наемат услуги на компании за рециклиране 
на гуми като тази. Следователно ще гарантираме, че разработваме силни и 
стратегически договори с домакинствата, корпоративните организации и т.н., за да 
можем да имаме няколко възможности за генериране на приходи за компанията. 

Следователно, компанията ще се съсредоточи основно върху следното като свой целеви 
пазар: 
• Компании за производство на гуми 
• Компании за производство на автомобили 
• Производители на обувки и джапанки 
• Покривни и строителни компании 
• Химически компании  
• Производители и дистрибутори 
• Художници 

 

Сега, моля, попълнете шаблона за платформата за бизнес модел (BMC) от 

следващата страница за компания за рециклиране WaTy, като използвате описанието, 

представено в теоретичната част. Може да използвате 

хартия с флипчарт, да нарисувате рамката на BMC и да 
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което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

използвате допълнителни бележки за вмъкване на идеите, които са резултат на 

‚брейнсторминг‘. 

Можете да си представите други екологични компании и да практикувате 

използването на BMC. Можете също така да получите достъп до някоя от следните 

връзки за описание на екологичен бизнес: 

• E-Waste Recycling Business Plan Sample  

• Solar Panel Installation Business Plan Sample  

• Hazardous Material Disposal Business Plan Sample  

• Waste Management Business Plan Sample  

• Green Business Ideas – Small Opportunities 

• Solar Farm Business Plan Sample    
• https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenforall/pages/5054/attachments/original/1

430257488/Green-Business-Plan-Guide.pdf?1430257488 
• https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/the-sustainable-business-case-book 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

ТРЕТО упражнение: Глобален индекс на зелена икономика 
 
Глобалният индекс за зелена икономика™ (GGEI) измерва постиженията на зелена 

икономика на 130 държави и как експертите оценяват това представяне. Индексът на 

ефективността на GGEI използва количествени и качествени показатели, за да измери 

колко добре се представя всяка държава по четири ключови измерения: 

1. Лидерство и климатични промени (държавен глава, медийно отразяване, 

международни форуми, климатични промени); 

2. Сектори за ефективност (сгради, транспорт, енергетика, туризъм, ресурсна 

ефективност); 

1. пазари и инвестиции (инвестиции за възобновяема енергия, иновации в чисти 

технологии, корпоративна устойчивост, улесняване на зелените инвестиции); 

2. околна среда (земеделие, качество на въздуха, вода, биологично разнообразие и 

местообитания, риболов, гори). 

След това проучването за възприемане на GGEI събира оценки от специалисти, 

практикуващи във всичките четири измерения. 

GGEI е първият индекс за зелена икономика, стартиран през 2010 г., и днес е най-

широко използваният продукт от този вид в международен план, използван от 

политиците, международните организации, гражданското общество и частния сектор. 

Подобно на много индекси, GGEI се използва за сравняване на ефективността, за 

представяне на области, които се нуждаят от подобрение, и показва на различни 

заинтересовани страни как те също могат да насърчават напредъка. GGEI е полезен и 

като основа за създаване на персонализирани рамки за измерване на устойчивост за 

разнообразен кръг от заинтересовани страни. 

Според https://dualcitizeninc.com/GGEI-2016.pdf, през 2016 г. ситуацията на 5-те 

държави, партниращи в този проект, е: 

 Производителност Възприятие 
държава ранг резултат ранг резултат 
България 52 45.78 77 28.88 

Гърция 42 49.47 55 32.14 

Полша 70 39.35 56 32.13 

Румъния 69 40.04 78 28.87 

Испания 21 53.88 22 51.36 

 

За Ваша информация Швеция се класира на първо място по производителност с 

резултат 77,61 и на четвърто място по възприятие с резултат 93,65, докато Германия се 

класира на първо място по възприятие с резултат 97,74 и на пето място по изпълнение с 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

резултат 66,01 . Последното място (80-то) е заето от Саудитска Арабия за изпълнение, с 

резултат 31,34 и от Кипър за възприятие с резултат 28,50. 

Моля, анализирайте ситуацията във Вашата страна според 4-те измерения (лидерство и 

изменение на климата, околна среда, сектори на ефективност и пазари и инвестиции) и 

обяснете: 

• Защо смятате, че Вашата страна се намира на тази позиция (положителни и 

отрицателни аспекти)? 

След това сравнете заключенията си с информацията в диаграмата за Вашата държава, 

представена по-долу: 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

План за оценка - инструменти за оценка и мониторинг 
Първоначална оценка - Въпросници за оценка на потребностите от обучение 

Моля, отбележете верния отговор на всеки от следните въпроси: 

1. Вярно или невярно: По целия свят въгледобивната промишленост намалява, докато 

производството на възобновяеми енергийни източници се увеличава. 

o a. Вярно 

o б. Невярно 

2. Вярно или невярно: Преходът от изкопаеми горива към възобновяема енергия е в основата на 

зелената икономика. 

o a. Вярно 

o б. Невярно 

3. Кое от изброеното не се счита за източник на възобновяема енергия? 

o а. Хидроенергия 

o б. Вятър 

o в. Природен газ 

o г. Слънчева енергия 

4. Кои от изброените са отрицателни въздействия от изгарянето на изкопаеми горива? 

o a. Те допринасят за влошаване на околната среда и замърсяване 

o б. Те увреждат местните общности 

o в. Те допринасят за проблемите за човешкото здраве 

o г. Всички изброени 

5. Какво представлява парниковият ефект? 

o a. Името на законодателството за изменение на климата, прието от конгреса 

o б. Когато боядисате къщата си в зелено, за да станете еколог 

o в. Когато газовете в нашата атмосфера улавят топлината и я блокират да напусне нашата 

планета 

o г. Когато изграждате оранжерия 
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съдържащата се в нея информация. 

 

Междинно (формиращо) оценяване - тестове 
Моля, отбележете верния отговор на всеки от следните въпроси: 

1. Вярно или невярно: Пропиляването на по-малко храна е начин за намаляване на емисиите на 

парникови газове. 

o a. Вярно 

o б. Невярно 

2. Кое от изброените е парников газ? 

o a. Въглероден двуокис 

o б. Метан 

o в. CFC 

o г. Всички изброени 

3. Вярно или невярно: Изключените уреди не използват електричество. 

o a. Вярно 

o б. Невярно 

4. Какви са целите за устойчиво развитие? 

o a. Те са включени в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., приета от Срещата на 

върха за устойчиво развитие на ООН 

o б. Те балансират трите измерения на устойчивото развитие: икономическото, социалното и 

екологичното 

o в. Те са цели, поставени от бизнеса, за да докажат желанието да продължат дейността 

o г. И двата отговора a. и б. са верни. 

5. Какво е зелена икономика? 

o a. Това е икономика, която може да осигури растеж и развитие, като в същото време 

подобрява благосъстоянието на хората, осигурява достойни работни места, намалява 

неравенствата, справя се с бедността и запазва естествения капитал, от който всички 

зависим. 

o б. Това е икономика, която се занимава със зеленина и осигурява най-доброто развитие на 

растенията. 

o в. Това е икономиката на местност, разположена във вечно зелени гори 

o г. Нито едно от посочените. 
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съдържащата се в нея информация. 

 

Окончателна оценка – викторини, казуси 
Моля, отбележете верния отговор на всеки от следните въпроси: 

1. Вярно или невярно: парниковите газове играят важна роля за поддържането на планетата 

достатъчно топла за обитаване. 

o a. Вярно 

o б. Невярно 

2. Кои от изброените последици са свързани с изменението на климата? 

o a. Ледената покривка намалява, ледниците се оттеглят в световен мащаб и океаните ни са по-

кисели от всякога 

o б. Повърхностните температури поставят нови топлинни рекорди почти всяка година 

o в. По-екстремно време като суша, горещи вълни и урагани 

o г. Глобалните морски нива се повишават с ужасяващо бързи темпове - само през последния 

век със 17 см и продължават да се издигат 

o д. Всички изброени. 

3. Вярно или невярно: По време на дълго пътуване пестите повече гориво, като шофирате бързо и 

стигате до дестинацията си по-рано, отколкото с ограничаване на скоростта. 

o a. Вярно 

o б. Невярно 

4. За бизнес да се трансформираш в зелен означава да: 

o a. Намалете общото въздействие на бизнеса върху околната среда 

o б. Оцветете всички сгради на компанията в зелено 

o в. Не съществува такъв процес 

o г. Започнете да произвеждате зелени зеленчуци за служителите. 

5. Платно на бизнес модел: 

o a. Представлява визуална диаграма с елементи, описващи стойността на фирмата или 

продукта, инфраструктура, клиенти и финанси. 

o б. Представлява визуална диаграма, описваща времето на дейностите на компанията 

o в. Представлява подробен документ, представящ бизнес плана на компанията 

o г. Това е картина от епохата на Модерността, изобразяваща индустриален пейзаж.
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

Форма за обратна връзка 

Моля, оценете удовлетворението си по отношение на следните аспекти на Модула за зелено 
предприемачество и устойчиво развитие, разработен в рамките на проект UPthEM, в 
предоставения мащаб. 

 

 

Оценения аспект 1 2 3 4 5 

1. Съдържанието беше подходящо за 

Вашите нужди 

     

2. Целите на модула бяха ясно определени      

3. Съдържанието беше организирано и 

лесно за проследяване 

     

4. Предоставената информация / ресурси 

бяха адекватни и полезни 

     

5. Научихте ли нещо ново?      

6. Бихте ли препоръчали модула на колеги 

/ приятели? 

     

 

Моля, отговорете и на въпросите по-долу: 

7. Коя беше най-подходящата информация, която получихте в рамките на този 

модул?_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Коя тема все още е неясна?______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Имате ли предложения за подобряване на този модул?_____________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

1 – Напълно не съм съгласен/на     2 – Не съм съгласен/на    3 – Неутрален /на    4 – Съгласен/на съм
         5 – I totally agree 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 
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съдържащата се в нея информация. 

МОДУЛ 4  

Възможности за обучение и предприемачески решения  

I. Обща информация   

Цел – Описание на тематичната област  

Цели и резултати на обучението  

Целева аудитория – целева група/ниво 

Продължителност  

II. Теория   

Въведение  

Придобиване на професионални компетентности - теоретични знания и практически умения 

ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ПОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРАНЕ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО 

КОМУНИКАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

ЛИДЕРСТВО 

КРЕАТИВНОСТ 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТАТА В ЕКИП 

Инструменти и учебни материали  

Инструмент 1: Модел GROW (ориентация към постижения)  

Инструмент 2: Back-to-back комуникация  

Инструмент 3: Матрица на Айзенхауър  

III. План за оценка – Инструменти за оценка и мониторинг  

Първоначална оценка 

Междинна оценка  
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Финална оценка 

Обратна връзка  
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Обща информация  
Цел – Описание на тематичната област  

Съдържанието на този модул води до развитие на бизнес мислене и култура, чрез познаване и 

развиване на определени умения, необходими за всяка предприемаческа дейност. 

Цели и резултати на обучението  

• Идентифициране на ключовите компоненти на предприемачеството като компетентност и 

на уменията, необходими за развитие на предприемачеството; 

• Неформално обучение на определени умения, които се считат за ключови за 

предприемачеството; 

• Изучаването на тези умения е полезно не само за предприемачеството, но е важно за всеки, 

за да може да управлява своите учене, обучение и професионално развитие през целия 

живот. 

 
Целева аудитория – целева група/ниво  
 

Целевата група за този модул са възрастни хора в неравностойно положение, които заемат активна 

позиция в живота и са успешно наети или ангажирани в самостоятелна предприемаческа дейност. 

Преподаватели, работещи с възрастни в подобно положение, също ще бъдат целева група. 

 
Продължителност 
 

Вземайки предвид идеята, че този тип умения могат да се научат като всяко друго умение, не 

можем да определим конкретна продължителност за тяхното усвояване, тъй като има родени с 

определени умения и има други хора, които трябва да ги придобият и научат. Дори в рамките на 

учебния процес има хора, които са по-лесно способни да придобият някои умения от други. 

 

Теория 
Въведение 
Планът за действие на Европейската комисия за предприемачеството 2020 (2013) подчертава 

необходимостта от обучение на хора в предприемачески умения с цел насърчаване на растежа и 

създаването на бизнес. Този план установява, че трябва да се създаде среда, в която 

предприемачите да могат да се развиват и да растат, както и да се инициират образователни 

инициативи, които достигат до конкретни групи, като например насърчаване на 

предприемачеството сред жени, възрастни хора, безработни младежи, имигранти и хора с 

неравностойно положение. 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

Според експертите, предприемаческите умения са тези качества, необходими за иницииране и 

водене на промени както в професионална, така и в лична среда. Тези умения са полезни не само 

за създаване на компания, „но са важни за всеки, за да може да управлява своите учене, обучение и 

професионално развитие през целия живот. 

Различни изследователи и автори са съгласни, че ключовите компетенции, необходими на 

предприемача, зависят от икономическия и социален контекст, в който се движи човекът. Те също 

така подчертават факта, че предприемаческите умения са тясно свързани с трансверсални умения. 

Все повече обхватът на предприемаческите умения се разширява в резултат на социалния и 

културен сценарий, в който живеем. Международните организации обаче предлагат „консенсусни 

рамки“ за идентифициране на предприемаческите умения. През 2016 г. Европейската комисия 

разработи референтната рамка EntreComp, Европейската рамка за предприемачески компетенции, 

която определя 3 основни области на компетентност, свързани с предприемаческите умения 

 

 

 

 

 

 В рамките на тези три компетенции има множество под-компетенции, необходими за 

предприемачеството.  

 

. 

  

Компетенции в 
сферата на идеите 
и възможностите 

Компетенции в 
сферата на 
ресурсите 

Компетенции в сферата 
на предприемането на 

действие 

Сфера на 
идеи и 
възмож-
ности 

Сфера на 
ресурси  

Сфера на предприемане на действия  

• Поемане на инициатива  

• Планиране и мениджмънт 

• Работа с други  

• Справяне с несигурност, неяснота и риск 

• Учене чрез опит 

• Самосъзнание 
• Мотивация и постоянство 
• Мобилизиране на ресурси  
• Финансова и икономическа 

грамотност 
• Мобилизиране на другите  

 
 

• Идентифициране на 
възможности 

• Креативност 
• Визия 
• Оценка на идеи 
• Етично и устойчиво мислене 



 

 

 UPthEM – Upskilling Pathways for Employability 

                                                                   № 2019-1-BG01-KA204-062299 

 

 

 

 

132 
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 

 

ОБЛАСТ  КОМПЕТЕНЦИЯ ОПИСАНИЕ ПОЛЗИ 

И
де

и 
и 

въ
зм

ож
но

ст
и 

Откриване на 
възможности  

Идентифициране и използване на 

възможностите • Определяне на нуждите и 

предизвикателствата, които трябва да бъдат 

посрещнати • 

Можете да 

разпознаете 

възможности, за да 

отговорите на нужди, 

които не са били 

удовлетворени 

Креативност Разработване на идеи и възможности за 

създаване на по-добри решения на 

съществуващи и нови предизвикателства, 

свързващи знания и ресурси за постигането 

им 

Разработване на иновативни подходи 

Можете да 

трансформирате идеи 

в решения, които 

създават стойност за 

другите 

Визия  Поглед към бъдещето с идеалистичен 

резултат, визионерът е постоянен мечтател. 

Можете да 

използвате визия за 

насочване при 

вземането на 

стратегически 

решения 

Оценка на идеи  Разпознаване потенциала на една идея за 

създаване на стойност и идентифициране на 

подходящи начини за нейното 

капитализиране 

Можете да 

разработите 

стратегии, за да се 

възползвате 

максимално от 

стойността, 

генерирана от идеи 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 

 

ОБЛАСТ  КОМПЕТЕНЦИЯ ОПИСАНИЕ ПОЛЗИ 

Ре
су
рс
и  

Самосъзнание  Помислете за вашите нужди, стремежи и 

желания в краткосрочен, средносрочен и 

дългосрочен план 

Идентифицирайте и оценете вашите 

индивидуални и групови силни и слаби 

страни 

Вярвайте в себе си и 

продължавайте да се 

развивате 

Мотивация и 
постоянство  

Останете съсредоточени и не се отказвайте. Бъдете решени да 

превърнете идеите в 

действие и да 

задоволите нуждата 

си да имате 

постижения. 

Финансова и 
икономическа 
грамотност 

Развиване на финансово и икономическо 

ноу-хау 

Оценете цената на 

превръщането на 

една идея в дейност, 

създаваща стойност. 

Планирайте, въведете 

и оценете 

финансовите 

решения с течение на 

времето. 

Мобилизиране на 
другите  

Вдъхновявайте, ангажирайте и дръжте 

информирани останалите 

Вдъхновявайте и 

вълнувайте 

съответните 

заинтересовани 

страни. 

Демонстрирайте 

ефективна 

комуникация, 

убеждаване, 

договаряне и 

лидерство 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 

ОБЛАСТ  КОМПЕТЕНЦИЯ ОПИСАНИЕ ПОЛЗИ 

Къ
м 

де
йс

тв
ие

  

Планиране и 
мениджмънт  

Поставяне на цели 

Определяне на приоритети и планове за 

действие 

Адаптиране към непредвидени промени 

Можете да създадете 

план за действие, да 

определите 

приоритетите и 

етапите за постигане 

на целите  

Справяне с 
несигурност, неяснота 
и риск  

Вземане на решения, свързани с 

несигурност, неяснота и риск 

Ще можете да 

вземате решения, 

свързани с 

несигурност, 

неяснота и риск 

Работа с други  Работа заедно и сътрудничеството с другите, 

с цел развитие на идеи и превръщането им в 

действия 

Мрежа 

Можете да изградите 

екип и мрежи въз 

основа на нуждите на 

тяхната дейност за 

създаване на 

стойност 

Учене чрез опит  Учене с други, включително връстници и 

наставници  

Разсъждаване и учене както от успеха, така и 

от неуспеха 

Можете да 

разсъждавате и 

преценявате 

постижения и 

неуспехи и да се 

учите от тях 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 
Придобиване на професионални компетентности - теоретични знания и 
практически умения 

Някои хора са по-склонни да бъдат предприемачи, защото са родени с определени характеристики. 

„Не можем да отречем, че има такива, които са родени с предприемаческия уклони, като тези, 

родени с добро музикално ухо, но доказателствата ни показват ефективността на образованието за 

подобряване на предприемаческите умения, което увеличава техните бизнес намерения. 

Предприемачески умения могат да се научат като всеки друг вид умения, според различни 

изследвания и експерти в областта, включително проучването, изготвено от Европейската комисия 

и Eurydice, Образование за предприемачество в училищата в Европа (2016). 

Процесът на предприемачество е замислен в три етапа: 

1. Първият и най-начален етап е свързан с развитието на нагласи (предприемаческо мислене) 

2. Вторият етап включва развитието на набор от умения. 

3. Третият етап е момент на по-голяма зрялост и експертиза. Тук процесът на предприемачество се 

насочва към консолидация на предприемачеството 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

НАГЛАСИ

(предприемаческо 
мислене)Умени

я за 
старти
ране
(да бъдеш 

предприемач)

Умени
я за 

оцеля
ване и 
расте

ж
(успеше

н 
предпр
иемач)

Ключовите 
умения на 
успешния 

предприемач  

• Управление на конфликти. 
Разрешаване на проблеми. 

• Лидерство. Управление на 
работен екип. 

• Комуникация и нетуъркинг. 
• Управление на времето. 
• Планиране. 
• Ориентация към постижения. 
• Поемане на риск. 
• Креативност. 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Идея 

Стартиране 

Оцеляване 

ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ПОСТИЖЕНИЯ 
Ориентацията към постижения е нуждата на човек да прави нещата по-добре, по-
бързо и по-ефективно. Хората с висока ориентация към постиженията се държат като 

успешни, рационални бизнес предприемачи. Те планират и организират живота си и 

показват загриженост относно използването на времето – тоест те са склонни да 

увеличат максимално вероятността за постигане на успех, като си поставят 
предизвикателни, но постижими цели и демонстрират голяма доза упоритост и 
решителност в преследването на целите си. Те се представят значително по-добре, 

когато имат положителна и категорична обратна връзка за това колко добре се справят.  

Те поемат лична отговорност за проблема и търсят креативни решения, за да изпитват 

чувство на удовлетвореност от изпълнението на дадена задача. Те не предпочитат задачи, 

при които резултатът зависи от късмета или обстоятелствата извън техен контрол, а в 

тяхното поведение има висока степен на самоутвърждаване, самоувереност и 
гъвкавост. Високата нужда от постижения е определена като критичен мотив, оказващ 

въздействие върху по-голямата част от създаването на фирми и предприемачеството. 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРАНЕ 
Планирането е основна функция на мениджмънта. Планирането е опит за управление на бъдещето: 

какво трябва да се постигне и как. В есенция, „планирането е процес на определяне на целите и 

оценка на начините, по които тези цели могат да бъдат постигнати най-добре“.  

Планирането е способността да управлявате себе си и/или други, както и ресурси, в това число 

време и заобикалящи обстоятелства, за постигане на определена цел. Резултатът от функцията на 

планирането се нарича план.  

Функцията за планиране изисква вземане на решения относно четири основни елемента на 

плановете: 

Цели. Целите са заявки за бъдещи условия, които мениджърът се надява да постигне. Всички 

набори от цели имат три характеристики: приоритет, време и измерване. 

Действия. Действията са средствата или специфичните дейности, планирани за постигане на 

целите. 

Ресурси. Ресурсите са ограничения върху хода на действие. Включват и бюджетирането - 

идентифициране на източниците и нивата на ресурси, на които може да се разчита в хода на 

изпълнение на дейностите.  

Изпълнение. Изпълнението включва назначаването и ръководството на персонала за изпълнение 

на плана. Трите подхода при изпълнението са авторитет, убеждаване и политика. 

Общи характеристики, свързани с предприемачи, 
ориентирани към постижения

Мотивация за постижения

Вътрешно задвижван 
аз със силно желание 

да:

Да се конкурирам с 
другите

Да се отлича със 
самоналожени 

стандарти

Да преследвам и да 
постигна 

предизвикателна 
цел 

Поемане 
на 

пресмет-
нат риск

Насочените 
към високи 
постижения 

имат 
склонност 
да поемат 
умерен до 

калкулиран 
риск

Вътрешен фокус върху контрола

Те вярват, 
че успехът 

или 
провалът се 
определят 

от 
собственит

е им 
усилия. Те 
вярват в 
себе си. 

Те не 
вярват, че 

успехът 
или 

провалът 
на 

занимания
та им се 

определя 
от съдба 

или 
късмет.  

Това 
поведение е 

в 
съответстви

е със 
самочувст-

вието и 
желанието 
за поемане 

на лична 
отговорност

.

Толе-
рантност 

към 
неуспеха

Насочените 
към високи 
постижения 

приемат 
неуспеха 

като учебен 
опит.

Търсене 
на 

обратна 
връзка

Използват 
обратната 
връзка, за 

да 
разберат 

как се 
справят и 

какво 
могат да 

подобрят. 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

Без цели никой не знае какво да прави и без планиране никой не знае кога да го направи. 

Постигането на задачи трябва да се планира и програмира. Планирането представлява 

донасянето на бъдещето в настоящето, за да действа по този въпрос и ... сега. 

Планирането позволява: 

• Да се намали несигурността, свързана с бъдещето. 

• Да се зададе прогноза за постигане на желаните цели. 

• Да се предвидят проблеми. 

 

Планирането определя какво иска да направи човек. Отговорът на въпроса кога, както 

и необходимите ресурси са част от програмирането. Нещата не се случват сами, те 

трябва да бъдат проведени, за което трябва да бъдат програмирани.  

Препоръчително е да се направи План за действие, като се изброят различните 
дейности, които трябва да се извършат, организирани по проекти и с краен срок. След 

като бъдат изброени, дейностите трябва да бъдат приоритизирани според тяхната 

важност и спешност. След това, дейностите трябва да бъдат подредени в дни от 
седмицата, като се вземе предвид реалната продължителност на всяка задача и като се 

направи опит да се приспособят задачите към циклите и останалото програмиране. 

Програмирането за следващата седмица трябва да бъде завършено в петък и трябва да 

бъде проверено в понеделник като първа задача. Пет минути на ден отиват за проверка и 

оптимизиране на дневния ред. 

Основните предимства на планирането са следните:  

1. Планирането повишава ефективността на организацията.  

2. Намалява рисковете, свързани с модерните бизнес активности.  

3. Осигурява по-добрата координация в рамките на организацията.  

4. Подпомага организирането на всички налични ресурси.  

5. Дава правилна посока на организацията.  

6. Важно е за поддържане на добър контрол.  

7. Помага за постигането целите на организацията.  

8. Мотивира екипа на организацията.  

9. Подпомага креативността и иновативността на мениджърите.  

10. Подпомага процеса по вземане на решения.  

 

Колкото повече планирате, толкова по-сигурни се чувствате и толкова по-добре осъзнавате 

опасностите, пред които сте изправени, и откривате ключовите фактори за успех в бизнеса.  

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО  
Това е умение за адекватно разпределение на този ресурс за разработване на задачи и проекти. 

Това е ключ към постигането на предложените цели и задачи. 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

Управлението на времето е инструмент за управление, който да организира и да прави 
работното време пълноценно, като избягва, доколкото е възможно, всяко прекъсване, което не 

допринася за целите на работата. Състои се от осигуряване на съгласуваност на действията, 

позволява ни да постигнем целта, като използваме два основни концептуални инструмента: 

Изясняване на целите, за да се знае по-добре какво трябва да се постигне. 

Идентифициране на основните загуби на време, с цел тяхното преодоляване.   

Целите са конкретни по отношение на желаните резултати. Една цел може да бъде релевантна, 

конкретна, измерима, постижима и с краен срок. 

Целите трябва да бъдат ясни, конкретни, кратки и в съответствие с вашите по-общи цели. 

От основно значение е да знаете кои са вашите цели като предприемач, за да се съсредоточите 

върху важните задачи и да работите за постигането им: ТОВА Е ВАШАТА ИЗХОДНА ТОЧКА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правилото 80-20 

Принципът, приложен към управлението на времето, може да се формулира, както следва: 

Фокусирайки се върху 20% от действията (важните), получавате 80% от резултатите. Докато се 

фокусирате върху 80% от времето за други задачи (по-малко важни и продуктивни), получавате 

само 20% от резултатите. За по-малко време може, постигате повече. 

КОМУНИКАЦИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ 
За да бъдете предприемач, трябва да овладеете определени умения, като комуникацията е едно от 

най-важните. За успешно предприемачество трябва да достигнете до хората и за това трябва да 

знаете как да общувате. Комуникацията не е само устна; може да бъде писмена, визуална, език на 

тялото, с изрази и т.н. ... 

• Спестява време 
• Намалява стреса 
• Функционира ефективно  
• Повишава продуктивността  
• Повишава контрола върху работните отговорности 
• Помага при приоритизирането  
• Постигате повече за по-малко време  
• Повече качествена работа 

Предимства 
на 

управлението 
на времето 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

Комуникацията ще е един от ключовите фактори за гарантиране или не на успеха на вашите 

проекти; следователно, това е нещо, в което трябва да инвестирате повече време и ресурси. 

Комуникацията трябва да бъде сигурна, точна, обективна, въздействаща и конкретна. 

Комуникацията е от решаващо значение за предприемача; за предаването на съдържанието на идея 

или продукт на група хора в средата, в която те ги разработват, на клиенти, служители, други 

компании. Предприемачът трябва да осъзнае значението на ефективната комуникация като 

елемент от бизнес стратегията; и на конкурентни подобрения във фирмата. За да бъдете ефективен 

комуникатор, е важно да вземете предвид, че всички ние възприемаме света по различен начин. 

Комуникацията не само позволява да се разрешават конфликти и да се правят планове; тя също 

така помага за правилните взаимоотношения между хората в организацията, като създава добра 

работна среда. Хората използват на несъзнателно ниво различни сетива за комуникация или 

обработка на информация. Знанието как да общуваме е един от най-добрите ключове за постигане 

на успех във всеки проект, който предприемаме. Всъщност, може да имате най-добрите проекти, 

но ако не знаете как да общувате, никой няма да разбере какво искате да кажете. 

Разликата между това да имате добър комуникационен капацитет или да нямате може да бъде 

разстоянието между успеха или неуспеха на даден проект. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Уменията за междуличностна комуникация са това, което използваме, когато общуваме лице в 

лице с един или повече хора. Когато говорим за междуличностна комуникация, обаче, не става 

дума само за вербална комуникация. Процесът на междуличностна комуникация включва всички 

видове процеси и елементи и не се ограничава само до казаното, но е свързан и с това как се казва, 

с контекста и с други елементи, които не е толкова лесно откриваеми с невъоръжено око. 

Всъщност, повечето междуличностни комуникации се считат за невербални. Между 80 и 90% от 

Умения, които 
предприемачът 
трябва да има в 
комуникацията

Публично 
говорене

Увереност,
отношение, 
дисциплина 

и
самочувстви

е

Добра 
невербална 
комуника-

ция

Активно 
слушане

Емпатия
Четене и 
писане 
(добро 

спелуване)

Убеждаване

Достовер-
ност

Умерени 
познания 
относно 

дигиталните 
медии: 

(социални 
мрежи, 

подкастиts,
лайвстрийм 

платформи и др.)
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

информацията, обменяна в междуличностната комуникация, е невербална, чрез жестове, изрази, 

пози и тонове на гласа. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Какво е създаване на мрежи (нетуъркинг)?  

Процес на достигането до другите за изграждане на взаимоотношения, които могат да се използват 

за взаимна изгода. Изграждайте връзки, които служат като полезни справки или препоръки за 

работни места и други бизнес възможности. Създаването на мрежи означава изграждане на 

взаимоотношения, които са честни, искрени и ценни за двете страни. Трябва да знаете, че работата 

в мрежа е от решаващо значение и генерира множество предимства, може да бъде особено полезна 

за предприемачеството. Ако сте предприемач, не подценявайте всяка възможност за 

взаимодействие с други професионалисти: събития, конференции, курсове ... и дори вечери и 

партита, свързани с вашия сектор! Никога не знаете къде можете да срещнете този контакт, който 

ще отвори вратите, от които се нуждаете. 

Най-важните предимства от създаването на ваши мрежи 

 

 

 

 

 

 

 

• Работата в мрежа дава тласък на професионалните ви отношения. 
§ Сред предимствата на работата в мрежа е възможността за намиране на 

наставник (ментор): т.е. човек, който ви съветва и споделя знанията си по някакъв 
предмет, като опитът му в тази област е гаранция. Менторите могат да бъдат 
една от големите движещи сили на бизнес проекта, особено ако вашият стартъп 
прави първите си стъпки. 

• Работата в мрежа ви помага да си намерите доставчици и партньори  
§ Чрез работа в мрежа имате отлична възможност да срещнете други 

професионалисти , които могат да ви помогнат и да ви водят.  
• Работата в мрежа дава видимост на вашия бизнес  
• Работата в мрежа ви приближава до вашите потенциални клиенти  

§ Индиректно, работата мрежа ще ви помогне и да достигнете до тези потенциални 
клиенти.  

• Работата в мрежа прави бизнеса ви известен за потенциални инвеститори 

Типове 
междуличностна 
комуникация 

Вербалната комуникация е предаване на информация чрез 

употреба на говорима, понякога писмена реч.  

Невербалната комуникация включва разнообразни елементи, 

като например тон на гласа, жестове на лицето, език на тялото, 

проксемика или физически контакт. Много експерти вярват, че 

в повечето случаи комуникацията се случва на това равнище, 

често несъзнателно.  

Виртуална комуникация, тоест това е комуникация, която не 

протича лице в лице, а е опосредствана чрез някакъв тип 

технология. Вярно е, че този метод за обмен на информация 

като основно средство е най-често срещан.  
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ  
 
Конфликтите са присъщи на хората: където и да отидем, има вероятност те да възникнат. Логично, 

те се случват и във всяка предприемаческа дейност. Рано или късно възниква напрежение и ако не 

се управлява, създава лоша атмосфера, недоверие и дългосрочни проблеми, които в крайна сметка 

засягат както хората, работещи в компанията, така и резултатите на самата компания. Ето защо, 

това е умение, което всеки предприемач трябва да овладее. 

Управлението на конфликти е практиката да можеш да идентифицираш и да се справяш с 
конфликти разумно, справедливо и ефективно. Тъй като конфликтите в бизнеса са нещо 

естествено на работното място, важно е да има хора, които разбират конфликтите и знаят как да ги 

разрешат. Всеки се стреми да покаже колко е ценен за компанията, за която работи, а понякога 

това може да доведе до спорове с други членове на екипа. 

Да се научим да се справяме с проблемите по здравословен начин е от решаващо значение. Когато 

конфликтът се управлява неправилно, това може да навреди на взаимоотношенията. Но когато към 

него се подходи по уважителен и позитивен начин, конфликтът дава възможност за растеж, в 

крайна сметка укрепвайки връзката между двама души. Научавайки уменията, необходими за 
успешното разрешаване на конфликти, можете да поддържате вашите лични и професионални 
взаимоотношения здрави и разцъфтяващи. 

Способността за успешно управление и разрешаване на конфликти зависи от пет ключови умения. 

Заедно, тези пет умения формират умение, което е по-голямо от сумата на частите му: 

способността да се справяме спокойно с конфликтите и да изглаждаме различията по начини, 

които изграждат доверие и увереност. 

Бързо облекчете стреса 

ü Способността да останете спокойни и съсредоточени в напрегнати ситуации е 

жизненоважен аспект от разрешаването на конфликти. Ако не знаете как да останете 

спокойни и да контролирате себе си, може да станете емоционално претоварени в 

предизвикателни ситуации. 

ü Най-добрият начин за бързо и надеждно облекчаване на стреса е чрез сетивата: зрение, 

звук, допир, вкус и обоняние. Но всеки човек реагира по различен начин на сензорния 

стимул, така че трябва сами да намерите неща, които ви успокояват. 

Разпознайте и управлявайте емоциите си  

ü Емоционалното осъзнаване е ключът към разбирането на себе си и другите. Ако не знаете 

как се чувствате или защо се чувствате по този начин, няма да можете да общувате 

ефективно или да изглаждате разногласията. Въпреки че познаването на собствените ви 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

чувства може да изглежда просто, много хора пренебрегват или се опитват да успокоят 

силни емоции като гняв, тъга и страх. 

 

Подобрете невербалните си комуникативни умения  

Най-важната информация, обменяна по време на конфликти и спорове, често се комуникира 

невербално. Невербалната комуникация включва зрителен контакт, изражение на лицето и тон на 

гласа, стойка, докосване и жестове. 

Когато сте по средата на конфликт, обръщането на голямо внимание на невербалните сигнали на 

другия може да ви помогне да разберете какво всъщност казва той, да отговорите по начин, който 

изгражда доверие и да стигнете до корена на проблема. Невербални сигнали като спокоен тон на 

гласа, успокояващо докосване или загриженост на израза на лицето могат да допринесат за 

успокояване на напрежението. 

Емапатия 

Използвайте емпатия; накарайте другия човек да почувства, че разбирате през какво преминава 

или какво се случва с него. За това е от основно значение да слушате активно, да оставите другата 

страна да изрази това, което иска, за да се избегне объркване; след това, да го помолите да 

потвърди какво иска, по-късно да направите обобщение, в което другият ясно да разбере, че вие 

сте разбрали с яснота какво ви е казал. Оттам, знаейки ситуацията и нуждите на другия, ще 

търсите подходящите решения и за двете страни. 
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съдържащата се в нея информация. 

 
ЛИДЕРСТВО 
 
Предприемаческото лидерство е вид лидерство, което се състои от действия за създаване на бизнес 

на индивидуално ниво, действия за проследяване на иновациите на организационно ниво и 

действия за възползване от възможностите, които се отличават на пазарно ниво. 

Лидерството е качество, което предприемачът трябва да развие: да бъдеш лидер е свързано с 

това да умееш да влияеш на другите и да ги подкрепяш да изпълняват задачите си за 
постигане на обща цел. Има примери за предприемачи с много добри идеи, които след това не са 

в състояние да ги управляват, защото не умеят да ръководят и изразяват действията на група от 

хора в компанията. Няма идея, която да се реализира самостоятелно, тя винаги трябва да бъде 

подкрепяна от екип, който вярва в нея и в това, която тя предлага. Трябва да развиваме уменията 

си като лидери така, че да можем да постигнем обещаното по по-добър начин и да управляваме 

бизнес по по-ефективен начин.  

Принципи на лидерството  

Опознай себе си и се старай да се 

подобряваш. Подобри 

лидерските си умения  

Научете се как да комуникирате 

със служители и други ключови 

за организацията хора 

Бъдете пример. Бъдете 

ролеви модел за вашите 

служители  

Поемай отговорност за своите 

действия. А когато нещата се 

объркат, не обвинявай другите 

Уверете се, че задачите са 

разбрани, проследявани и 

изпълнявани. Комуникацията е 

ключът към тази отговорност.  

Опознайте своите 

служители и следете за 

тяхното благоденствие 

 

Използвай подходящи средства 

за решаване на проблеми, 

вземане на решения и планиране 

Добрите лидери формират силни 

екипи  

 

Развийте чувство за 

отговрност у другите  
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

Лидерски 
стилове 

Заповядващ Поставящ 
стандарти 

Демокра-
тичен 

Парт-
ньорски 

Коучинг  Визио-
нерски 

Ключова 
фраза  

Прави каквото 

ти казвам 

Прави 

каквото 

правя аз 

Нека заедно 

решим какво 

да правим 

Нека 

направим 

това, което 

е най-

добре за 

всички 

Как мога да 

ти помогна 

да се 

справяш по-

добре  

Прави 

това, което 

ще ни 

помогне да 

постигнем 

целите си  

Начин на 
работа на 
лидера  

Изисква 

незабавно 

изпълнение  

Поставя 

високи 

стандарти за 

изпълнение  

Създава 

консенсус 

чрез участие  

Създава 

хармония и 

изгражда 

емоционал

ни връзки  

Развива 

хората за 

бъдещето  

Мобилизир

а хората в 

посока на 

визия  

Кога 
стилът е 
най-
подходящ  

В криза. 

При 

започване на 

нов проект с 

проблемни 

служители  

За постигане 

на бързи 

резултати от 

високо-

мотивиран 

екип 

За 

получване 

на 

одобрение 

или 

постигане 

на 

консенсус, 

за получване 

на принос от 

ценни 

членове на 

екипа  

За 

управле- 

ние на 

пукнатини 

в екипа, за 

мотивация 

при 

стреси-

ращи 

обстоятел-

ства 

 

  

За помощ на 

някого да 

подобри 

своето 

представяне   

Когато 

промените 

изискват 

нова визия  

Цялостно 
въздействие 
върху 
атмосферата  

Негативно  Позитивно Позитивно Позитивно Силно 

позитивно 

Силно 

позитивно 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 
КРЕАТИВНОСТ  
 

Предприемачът трябва да бъде креативен не само за да започне своя проект, но и за да го запази. 

Първата стъпка за предприемача е да създаде нова идея, която да стимулира предприемачеството. 

За да се превърне в реалност, тази идея ще се нуждае от цялата ви креативност като предприемач. 

Така, креативността означава да работим с това, което вече имаме на разположение, но да го 

трансформираме, за да създадем нещо съвсем ново с него. 

А как можете да развиете тази креативност? 

Чрез разработване на нови начини на мислене и поглед към света. Предприемачеството е 
понятие, което не може да бъде отделено от креативността. Сумата от двете поражда успешен 

бизнес. Откриването на нужда или проблем, които трябва да бъдат решени, е първата стъпка 
от творческия процес. 

Креативността не означава само намиране на нов продукт или услуга, но иновиране/подобряване 

на това, което вече е налично. Креативен предприемач е този, който намира възможности, които 

другите не могат да открият. Той се учи, когато не може, търси, когато не знае и вярва, че може, 

когато не може. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средства и 
техники за 

стимулиране 
на 

креативното 
мислене  

Мисловни 
карти 

Мозъчна 
атака 

Техника на 
чистото око  

Провокация 

Базира се на генерирането на идеи чрез асоциация. Състои се от 
това да напишете предизвикателството в центъра и да опишете 
допълнителни идеи като разклонения. Снимки или ключови думи  
също се добавят. 

 

Прилага се в ситуации на стагнация, когато има насищане на 
участие и информация. Тогава, някой изцяло различен е поканен 
да даде мнение, за да направи принос със свежа визия.   

 

Събират се няколко души (между 6 и 12) за ограничено време 

(препоръчително е един час), така че да могат да обсъждат всички 

идеи, които им хрумнат, без да ги филтрират. От ключово значение 

е: първоначалният въпрос да е добре формулиран, идеите да са 

изразени на глас, веднага щом възникнат без принуда, идеите да 

са записани.   

 

Негов застъпник е Едуард де Боно, бащата на латерланото мислене. 

Идеята е да се сподели абсурд или провокативна фраза, които да 

стимулират оригинални идеи. Практикува се индивидуално или в 

група. Обикновено се прилага за преодоляване на блокаж.  
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

Запишете 
всичко, което 
би могло да 
се обърка, 
независимо 
дали е малко 
или голямо. 

Какво би 
могло да се 

обърка? 

Всеки риск се 
нуждае от дата, 
до която или ще 
се случи, или 
вече няма да се 
счита за риск. 

Определете 
дата, до която 
рискът може 
да възникне 

Решете колко 
вероятно е всеки 
риск да се случи 
(вероятност). 
Какво 
въздействие ще 
има на проекта, 
ако се случи 
(въздействие). 

Дайте 
количествено 
измерение на 

рисковете  

Има четири 
основни типа 
дейсности или 
стратегии за 
смекчаване: 
приемане, 
избягване, 
ограничаване и 
прехвърляне. 

Вземете 
мерки за 

смекчаване  Прегледайте отново 
всеки риск. До 
каква степен 
вашата стратегия за 
смекчаване 
намалява 
вероятността и/или 
въздействието? 
Пресметнете 
отново всеки 
риск и вижте 
дали има нужда Повторно 

определете 
количествени-
те измерения 
на рисковете  

 
Преглеждайте 
периодично 
регистъра с 
рискове: има ли 
напредък в 
смекчаването? 

Преглеж-
дайте 

периодично   

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
 
Всеки предприемач трябва да има авантюристичен дух. Без риск няма печалба. Управлението на 

риска означава да се обмисли какво може да се обърка, да се реши колко вероятно и/или 

катастрофално би било, ако това се случи, да се предприемат действия, за да избегне проблемът 

или неговите последици. Управлението на риска и най-вече мисленето за „какво може да се обърка 

и какво трябва да направим, за да го предотвратим?“ трябва да бъдат от ключово значение във 

вашата стратегия за развитие.  

Стъпки за успешно управление на риска  
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТАТА В ЕКИП  
Работата в екип е свързана с група от хора, които имат обща цел, работят координирано и 

допринасят за общата работата с таланта, уменията и енергията си. Работата в екип е нещо повече, 

когато група от хора работят добре заедно за постигане на обща цел, създавайки положителна 

работна атмосфера и подкрепяйки се взаимно. Работата в екип не означава само „да работим 

заедно“. Успехът на екипа зависи от всеки член, има взаимна отговорност. 

Характеристики 

• Обща цел и одобрени задачи 

ü Екипът трябва да отдели време, за да изясни общите цели, чрез свободна 

дискусия, така че те да бъдат формулирани по такъв начин, че членовете да ги 

приемат и да се ангажират с тяхното постигане 

• Малък брой участници  

ü В противен случай, съществува опасността структурата му да стане много 

сложна и трудна за постигане на целите  

• Организация  

ü Екипът има структура, базирана на „роли“, ориентирани към задача или цел 

• Личен ангажимент  

ü Базирайки се на установяването на обща цел и приемането на задачи, които 

трябва да се изпълнят, у членовете на екипа се създава личен ангажимент, 

разбиран като физическа и емоционална нагласа на индивида за създаване и 

поддържане на духа на екипа  

• Ограничения и дисциплина 

ü Личното взаимодействие предполага жертва, защото всеки член трябва да се 

откаже, в зависимост от своята работа с другите, от част от своите 

автономоност и личен интерес. 

• Синергия  

ü Цялото е повече от сумата от неговите части. 

• Влиянието на лидера трябва да доведе до положителни резултати  
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

За да управлявате ефективно работен екип, е необходимо да приемете два типа отговорности:    

1. От една страна, трябва да управлявате средата. 

ü Това означава непрекъснато да наблюдавате конкурентната среда и да управлявате 

взаимоотношенията с групите. Мениджърите на организацията трябва да работят 

проактивно, за да гарантират своя успех. 

 

2. От друга страна, управлявайте самия екип, по отношение на неговия дизайн и от гледна 

точка на улесняването на оперативния му процес.   

ü Мениджърите трябва да управляват и самото оборудване, като вземат предвид аспектите, 

свързани с неговия дизайн, и да улеснят процеса на неговото функциониране. 

 

Необходими аспекти за работа в екип  

 

ü Ефективно лидерство, тоест да имаш визия за бъдещето, която отчита интересите на 

членовете на екипа, да развиеш рационална стратегия, свързана с тази визия, да получиш 

необходимата подкрепа  и да насърчиш хората, чиито действия са ключови за 

осъществяване на стратегията. 

ü Насърчаване на комуникационни канали, както формални, така и неформални, като се 

премахват комуникационни бариери и същевременно се насърчава адекватна обратна 

връзка. 

ü Хармонична работна среда, позволяваща и насърчаваща участието на членовете на екипа, 

където несъгласието се използва за търсене на подобрение в представянето. 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 

Инструменти и учебни материали  

 
Инструмент 1: Модел GROW (ориентация към постижения) 
 
Моделът GROW (или методът GROW) представлява четири компонента на целенасочено вземане 

на решения. Като акроним GROW означава: 

G: Поставяне на цели. За целта, която искате да постигнете.  

R: Актуалност. Проучване на ситуацията. Това е настоящото състояние, изходната точка и всичко, 

което имаме в момента. Това ще ни позволи да анализираме нашата ситуация заедно с целите, така 

че ще можем да идентифицираме какво имаме и от какво се нуждаем, да го вземем предвид в 

нашия план за действие. 

O: Възможности. Опциите се отнасят към стратегиите, които ще разработите за постигане на 

нашите цели. Докато препятствията имат за цел да направят видими всички онези „бариери“, 

които трябва да се преодолеят, за да се постигнат целите. Може да се създават SWOT анализи.  

W: Означава воля (или път напред); вашият специфичен план за действие. Действия. Ангажименти 

за поемане на действия. Вземайки предвид всичко гореописано, виждаме пътя напред (стъпките, 

които трябва да бъдат извървяни), така че да можем да постигнем нашите цели.  

Моделът за обучение GROW има за цел да помогне на служителите да станат по-добри в 

решаването на проблеми, вземането на ключови решения и осъществяването на цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 

ЦЕЛ 

Дефинирай-
те целта, 

която 
искате да 

постигнете 

R 

РЕАЛНОСТ 

Изследвай-
те 

настоящата 
ситуация 

O 

ОПЦИИ 

Възможности. 
Всички 
възможности. 
Може да се 
създадат 
SWOT анализи 

W 

ВОЛЯ 

План за 
действие 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 
Инструмент 2: Back-to-back комуникация 
 
Това е класическа дейност за комуникационни умения, която подчертава значимостта на 

задаването на въпроси за провеждане на ефективна комуникация. Целите на упражнението са да 
демонстрира ефективна комуникация: 

1. Задаване на правилните въпроси.  

2. Получаване на пояснение.  

3. Потвърждаване на общото разбиране.  

 

1 - Разделете цялата група на екипи по двама.  

2 – Накарайте всяка двойка да намести столовете си по начин, който да им позволява да са с 

гръб един към друг.  

3 – Раздайте по едно копие от долната диаграма на всяка двойка участници.  

4 - Човекът, който държи диаграмата, има за задача да обясни формата на партньора си и 

слушателят не трябва да вижда диаграмата и трябва да я начертае въз основа на описанието 

и указанията на партньора си. 

5 – След 10 минути прекратете заниманието и помолете вскяа двойка да сравни резултата и 

колко близо е рисунката на слушателя до оригиналната диаграма.  

 

- Можете да проведете дейността повече от един път; първият път не позволявайте на слушателите 

да задават каквито и да е въпроси, но на втория път позволете задаването на въпроси и искането на 

разяснения от слушателя; след това, сравнете резултатите в двата случая и подчертайте важността 

на задаване на въпроси за потвърждаване на разбирането и гарантиране точността на 

комуникацията. 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
съдържащата се в нея информация. 

 
Инструмент 3: Матрицата на Айзенхауър  
 

Ще се научите как да подобрите продуктивността. Матрицата на Айзенхауър е проста техника, 

която позволява приоритизиране, за да може работният ден да се оптимизира на максимум и да сте 

колкото се може по-продуктивни.  

1. Това е квадрант с две оси: важност и спешност. Това са двата фактора, чрез които трябва да 

измерим всяка задача, като им придадем абсолютна стойност (да, важна/спешна е или не е). 

Комбинацията от тези две оси ще резултира в една от сферите: 

ü Какво разбираме като важно? Онези дейности , които ни доближават до целите на нашата работа.  

ü Какво разбираме като спешно? Говорим за дейности, които изискват незабавно внимание.  

2. Щом нашите задачи са позиционирани в някой от квадрантите, е необходимо само да разберем 

какво означава всеки един от тях и как да се организираме с оглед на метода на приоритизиране на 

задачи.  

Квадрант I (Важно и спешно): Въпреки че изглежда противоречиво, на този квадрант трябва да 

посветим по-малко време: обратното означава, че не сме планирали добре вниманието си към 

останалите квадранти и че сме оставили най-релевантната си работа за последния момент. 

Квадрант II (Важно, но не спешно): Това е просто зоната, в която трябва да се положат повече 

внимание и усилия. Ефективните хора не са ориентирани към проблеми/извънредни ситуации, а 

към възможности и действат проактивно. 

Квадрант III (Не е важно, но е спешно): Значимостта му е по-малка, така че се препоръчва да 

делегирате тези задачи колкото се може повече.   
Квадрант IV (Нито е важни, нито е спешно): Задачите, попадащи тук, трябва да бъдат 

адресирани, само когато всички други проблеми са били разрешени.  
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План за оценка – Инструменти за оценка и мониторинг  
 
Първоначална оценка – Въпросници за оценяване на обучителните нужди  

Моля, отговорете на въпросите, като имате предвид, че 1 означава най-ниска оценка, а 5 – най-

висока. 

1. Смятате ли, че е по-добре да постигнете цел, ако работите в екип? 

1 2 3 4 5 

     

2. Поставяте ли си ясни приоритети и цели? 

1 2 3 4 5 

 
3. Можете ли изпълните задачите си в рамките на специфичен период от време?  

1 2 3 4 5 

 
4. Когато съм изправен пред препятствие или проблем, обикновено намирам ли 

алтернативи, за да ги разреша бързо?  

1 2 3 4 5 

 
5. Знам ли как да се справям с емоции по време на управление на конфликти?  

1 2 3 4 5 

 
6. Използвате ли контакт с очи през цялото време, когато водите разговор?  

1 2 3 4 5 

 
7. Мога ли да разбера езика на тялото по време на разговор?  

1 2 3 4 5 
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Междинна оценка (формираща) 
 

ü Можете ли да назовете най-малко 4 умения, които един предприемач трябва да притежава?  

ü Можете ли да назовете техника, която стимулира креативността?  

ü Можете ли да посочите най-малко две предимства на създаването на мрежи? 

ü Можете ли да посочите две от ползите на доброто управление на време?  

ü Можете ли да обясните защо комуникативните умения за важни за един предприемач?  
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Финална оценка – Съчетаване на всяко умение с кореспондиращата му дефиниция   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРАНЕ  

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ВРЕМЕТО  

КОМУНИКАЦИЯ  

СЪЗДАВАНЕ НА 
МРЕЖИ 

ПРЕДПРИЕМАЧ  

ЛИДЕРСТВО 

КРЕАТИВНОСТ 

Е човек, който намира възможности, които други не 
могат 

Предаване на съдържанието на идея или продукт на 
група хора в средата, която те разработват, клиенти, 
служители, други компании 

Процесът по определяне на цели и оценяване на 
начина, по който могат да бъдат най-добре 
постигнати 

Умения да влиеш на другите и да ги подкрепяш да 
изпълняват задачите си за постигане на общата цел  

Да бъде управлявано, с цел да се стигне там, където 
е планирано предварително   

Разширяване на мрежата от профсеионални 
контакти  с помощта на професионални социални 
мрежи 

Умението да се генерират нови идеи или концепции, 
нови асоциации между  познатите идеи и 
концепции, което обикновено създава нови решения 
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Обратна връзка  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как бихте оценили резултатите от този 
обучителен модул?  

Отговорете тук… 

Как бихте оценили инструментите и 
дейностите на този модул? 

Отговорете тук… 

Считате ли модула за подходящ за 
възрастни, които да придобият 
изискваните познания, за да подобрят 
своята мисловна нагласа? 

Отговорете тук… 

Вашите познания за уменията и 
предприемачеството подобриха ли се?  

Отговорете 
тук… 
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