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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Целта на този набор от инструменти е да подпомогне младите ромски предприемачи или 

всички, които се интересуват от предприемачество като цяло, като им предостави 

инструменти и насоки, за да ги подпомогне и укрепи със знания, умения и компетенции, 

необходими за динамично навлизане в света на предприемачеството.  

 

Основната идея е да се започне с НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ от социални предприятия и 

инициативи от всички страни, в които се осъществява партньорството по проекта, за да се 

информират и вдъхновят за съществуващите практики, да се разбере логиката зад всяка 

инициатива, какво е накарало тези предприемачи да започнат своите идеи и какви проблеми 

са имали за цел да разрешат. 

 

Следващата стъпка ще бъде преглед на съществуващи ВИДЕО филми за трудностите и 

предизвикателствата, с които се сблъскват ромите и които трябва да преодолеят, за да се 

повиши осведомеността и да се информира за съществуващото положение на нашите 

съграждани и да се работи за предоставяне на решения за борба със социалното изключване 

на всички видове групи в неравностойно положение и за създаване на по-обединено 

общество. Освен това са включени образователни видеоклипове, свързани с 

предприемачеството, и полезни съвети за това как да станете успешен предприемач. 

 

След горната информация обучаемият би могъл ясно да прегледа съществуващите 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НЕОБХОДИМИТЕ УМЕНИЯ НА РОМСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ. Глава, 

насочена към повишаване на осведомеността и подпомагане на роми или не роми да 

разберат съществуващите предизвикателства и какви умения са необходими за преодоляване 

на тези предизвикателства и за динамично навлизане в света на предприемачеството. 

 

След предходните стъпки се предоставят някои полезни инструменти, шаблони, необходими 

за всеки предприемач, с инструкции как да ги използва, обхващащи много области на 

бизнеса (финансови въпроси, работни планове, маркетингови планове). 

 

Друг полезен инструмент, който можете да намерите в този комплект, е РЕЧНИК с 

необходимите и често използвани термини в света на предприемачеството, с примери за по-

добро разбиране на концепцията на всеки термин. 
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1. НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 

 

 

В този раздел можете да намерите две добри практики от страните партньори, посочващи някои 

инициативи в техните региони, които могат да бъдат използвани като добър пример, да мотивират 

новите предприемачи и да им помогнат да разширят възможностите за стартиране на собствена идея. 

 

 

 

 

Държава: Romania 

Име на добрата практика: MamaPan 

Вид (Съществуващ проект/получено чрез интервю): Съществуващ проект  

 

              https://mamapan.ro/ 

 

Пекарна MamaPan е социален бизнес, стартирал през ноември 2015 г., който дава възможност на жени 

от уязвими групи да работят и да произвеждат здравословни и автентични продукти. Организацията се 

фокусира върху самотни майки или майки с три или повече непълнолетни зависими деца. 

Освен подкрепата, която предлага на целевата си уязвима група, MamaPan постоянно предлага 

безплатни продукти на нуждаещите се семейства. Нещо повече, физически лица или компании могат да 

предлагат продукти на нуждаещите се чрез уебсайта на MamaPan, като направят поръчка и след това 

компанията ще достави продуктите на техния адрес. 

От основаването на пекарната досега тя е организирала над 100 семинара с деца, в които им е показала 

как се прави хляб в занаятчийска пекарна, участвала е в над 50 панаира, на които е представила 

работата си, и е успяла да предложи работно място на повече от 11 самотни майки или с повече от 3 

деца. 

 

Как и защо е разработена идеята 

Това социално предприятие е създадено поради възникналата необходимост от подпомагане на уязвими 

групи, особено жени, тъй като в Румъния има много семейства, които живеят под прага на бедността. 

 

Име на добрата практика: Пекарна Конкордия 

Вид (Съществуващ проект/получено чрез интервю): Съществуващ проект  

 

             http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala 

 

Пекарната "Конкордия", успешен социален бизнес в Румъния, е част от "Конкордия Румъния" и е 

създадена като форма на устойчивост за други социални проекти, разработени от организацията. 

Чрез продажбата на хлебни и сладкарски изделия младежи от уязвими групи посещават курсове по 

пекарство, организирани от Училището по търговия, програма на Центъра за образование и 

професионално обучение КОНКОРДИЯ. 

Годишно 40 младежи от уязвими групи се възползват от професионално обучение в пекарна 

КОНКОРДИЯ, чиито принципи съчетават социално включване, здравословно хранене и сътрудничество 

с отворени партньори в подкрепа на социални каузи. 

 

Как и защо е разработена идеята 

В Румъния има много семейства с деца, които живеят на улицата и се нуждаят от социална реинтеграция. 

Тъй като не съществува достатъчна подкрепа за осигуряване на социалното включване на тези 

семейства, бе създадена пекарна КОНКОРДИЯ, за да се осигурят възможности за работа на най-добрите 

ученици от професионалното училище КОНКОРДИЯ. Учениците са млади хора от уязвими семейства или 

такива, които нямат дом и се борят за социално включване. 

https://mamapan.ro/
http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala
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Държава: България 

Име на добрата практика: Социално предприятие "Пчела"- производство на мед от ромски семейства 

Вид (Съществуващ проект/получено чрез интервю): Съществуващ проект  

 

"Нов Път" Сдружението е ромска организация, която разработва проекта "Пчела" в община Хайредин - 

най-бедният регион в ЕС с най-висока безработица в България. Целта на проекта е да предостави 

възможности за професионална квалификация и да насърчи включването на ромите в местната общност 

чрез създаване на работни места. Първата стъпка в интеграцията е да се развие и изгради увереност в 

способностите на хората и да се види как резултатите от тяхната работа могат да бъдат от полза за 

обществото. 

Участниците се учат как да придобият трудови навици и умения в областта на пчеларството, като най-

мотивираните получават пчелни кошери и наставничество за изграждане на собствени пчелни ферми, а 

други се наемат като пчелари в социалното предприятие. 

 

Как и защо е разработена идеята: 

Сдружението е създадено с идеята да подкрепя и предлага социални услуги на роми и други уязвими 

групи в Северозападна България. През 2008 г. Сдружението получи проект от българското Министерство 

на труда и социалната политика с идеята да създаде социално предприятие. 

 

Име на добрата практика: Осигуряване на подкрепа и възможности за работа в шивашката 

промишленост за ромите в община Плевен 

Вид (Съществуващ проект/получено чрез интервю): Получено чрез интервю  

 

Целта на инициативата е да подкрепи и осигури възможности за работа на ромите в община Плевен. В 

две малки села около Плевен има шивашки цехове, които са насочени към роми в неравностойно 

положение, предлагат възможности за работа и осигуряват транспорт до работното място и до дома на 

работниците. В близост до работното място има специален пазар, на който служителите могат да купуват 

хранителни продукти с отстъпка. Работодателите насърчават децата на работниците да ходят на 

училище, а тези деца, които се представят много добре, получават допълнителни пари. Работодателите 

следят не само напредъка на децата в училище, но и тези деца, които не ходят на училище, родителите 

им не получават месечно възнаграждение. В региона ромите са изключително щастливи от тази 

възможност и дори насърчават други роми да започнат работа в шивашката промишленост. 

 

Как и защо е разработена идеята: 

Работодателите, които оказват тази подкрепа, са роми, които много добре познават трудностите и 

предизвикателствата, пред които са изправени ромите. Като им предоставят възможности за работа, 

като подкрепят семействата им, работодателите се стремят да постигнат пълноценно включване и 

интеграция на ромите. 
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Държава: Гърция  

Име на добрата практика: Социално предприятие "HEROMACT" 

Вид (Съществуващ проект/получен чрез интервю): Съществуващ проект 

               

              https://www.linkedin.com/company/heromact 
 

Hellenic Roma Action (HEROMACT) е социално предприятие, създадено през 2015 г. от 7 гръцки ромски 

предприемачи. И до днес тези 7 души са основният стълб на организацията. Тази организация се стреми 

да изгради мостове, които да улеснят съвместното съществуване на всички социални групи. Първата 

стъпка беше да се идентифицират, регистрират и повишат осведомеността за ромите, които са 

завършили след средно или висше образование. По този начин те ще успеят да преобърнат стереотипа 

за "необразованите роми", а учените роми ще могат да се организират, за да преодолеят социалното 

изключване. Първоначално целта беше записването да се извърши в цялата страна. Осигуреното 

финансиране обаче не позволи на HEROMACT да го направи. Така програмата беше ограничена до три 

региона - Централна Македония, Тесалия и Атика, тъй като там има голяма концентрация, а данните, 

които събраха, бяха дори по-добри от очакваните. Те продължават да са активни към всички действия 

и участваха в пилотния проект "Ромски граждански мониторинг" (RCM) и разработиха и координираха 

мониторингови доклади за политиката за приобщаване на ромите в Гърция. 

 

Как и защо е разработена идеята: 

Основателите на това социално предприятие са хора, които вече са се борили със социалното 

изключване поради произхода си, и са дошли с идеята да идентифицират образованите роми и да 

разпространят техните доказателства чрез социалните медии, ромските общности и самото общество, 

за да променят възприятието и да премахнат социалното изключване. 

 

Име на добрата практика: Работен модел за социална интеграция чрез заетост 

в селскостопанския сектор  

 

Вид (Съществуващ проект/получен чрез интервю): Съществуващ проект 

 

              https://www.anka.gr/index.php/el/ 

 

Сдружение "Роми без граници" изпълнява дейности за социално включване на пазара на труда и борба с 

бедността, като насърчава равните възможности на пазара на труда, както и възможността за активно 

участие на ромите. В Тесалия, земеделски регион, е осъществено действие, свързано с участието на 

ромите в трудовата сфера. От 2014 г. насам с помощта на това действие повече от 150 семейства с пет 

и десет членове намират работа. Около 750 души са наети на сезонни работни места (като бране на 

чушки, бране на памук и домати). В резултат на това, от една страна, ромите намират работа, а от друга, 

земеделските стопани намират работници. 

 

Как и защо е разработена идеята: 

Това сдружение се занимава с много области, но открива възможност в областта на селското стопанство 

и се възползва от възможността да интегрира ромите в процеса. Тези действия се осъществяват със 

съдействието на общините и местните селскостопански сектори. 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/heromact
https://www.anka.gr/index.php/el/
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Държава: Испания  

Име на добрата практика: Социален баланс (разработен от XES) 

Вид (Съществуващ проект/получен чрез интервю): Съществуващ проект 

 

             https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/ 

 

Социалният баланс е инструмент за отчетност и измерване на въздействието от социална, екологична 

и управленска гледна точка. Организациите, които го правят, могат да използват резултатите за 

вътрешно усъвършенстване и да позволят на XES да разполага с обобщени данни за етичните 

стандарти на солидарната икономика и социалния пазар. Социалната равносметка систематично, 

обективно и периодично оценява шест основни характеристики на всяка компания или организация, 

която иска да бъде социално отговорна: икономическо функциониране и политика на печалба; 

перспектива на пола; справедливост и вътрешна демокрация; екологична устойчивост; социална 

ангажираност и сътрудничество; качество на работата. 

 

За тази цел има онлайн инструмент, който дава достъп до общ въпросник, който се попълва от 

дружеството или организацията, както и до четири набора от въпросници, на които могат да отговарят 

анонимно работници, дружества и/или потребители, клиенти, партньори и доброволци. С всичко това 

автоматично се получава докладът за социалния баланс с всички изчислени показатели. Комитетът по 

социалния баланс оценява всеки доклад и решава дали субектът получава или не социалния баланс на 

XES. Независимо от оценката, всички потребители на баланса получават документ, описващ и 

измерващ техния социален, трудов, професионален и екологичен принос, направен през финансовата 

година. 

 

Създаването на социален баланс помага по четири основни начина. От една страна, тя изпълнява две 

секторни цели на ЕСС: 

 

1. Признаване от страна на администрациите и гражданите като част от ЕСС 

От XES от известно време работят за признаването и включването на БС в процеса на вземане на 

решения от администрациите в областта на обществените поръчки и малко по малко отваряме 

пролука. 

 

2. Бъдете част от социалния пазар на XES и направете ЕСС видима 

Извършвайки оценка на социалния баланс, стига да получите положителна оценка от Комисията, ще 

станете част от Социалния пазар, появявайки се в онлайн каталога. Освен това ще допринесете и за 

това целият каталунски социален пазар да стане видим чрез Доклада за състоянието на каталунския 

социален пазар, който изготвяме всяка година с вашите обобщени данни. 

 

От друга страна, това помага на структурите в още два аспекта: 

 

3. Самооценка и непрекъснато усъвършенстване 

Това е много полезен инструмент за дружествата и субектите за получаване на периодична 

самооценка, която насърчава непрекъснатото подобряване на вътрешното им функциониране. 

 

4. Комуникация на ценностите на предприятието 

Инфографиките и документите за резултатите са много полезни елементи за графично комуникиране 

на ценностите на организацията. 

 

 

Как и защо е разработена идеята: 

Социален Баланс е разработен, за да подпомогне организациите да се усъвършенстват вътрешно в 

рамките на ССИ, както и като средство за прозрачност. 

https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/
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Име на добрата практика:  Pam a Pam карта (разработена от Setem)  

Вид (Съществуващ проект/получен чрез интервю): Съществуващ проект 

 

              https://pamapam.org/ca/ 

 

Пам а Пам е колективен инструмент, който показва, че в Каталуния има икономика в услуга на хората, 

и приканва всички да участват. Човек може да направи това като потребител, търсейки на картата 

храни, жилища, услуги, енергийни инициативи, които ви позволяват да потребявате според вашите 

ценности. Всеки човек може да стане член на отворената общност, която открива и интервюира 

точките, които се появяват на картата. Възможно е също така да се присъедините като инициатива, да 

направите инициативата видима на картата и да артикулирате с други преживявания на солидарната 

икономика. 

Това е отворена общност от хора, които са обучени в областта на социалната и солидарната 

икономика, интервюират инициативите и ги поставят на картата, за да знаят за тях и други. 

Същевременно този процес улеснява създаването на мрежи между инициативите, както и 

получаването на диагнози за различните трансформационни практики, които съществуват в Каталуния. 

Това е пространство за колективно учене чрез активизъм, което улеснява отговорното потребление и 

укрепва социалната и солидарната икономика. 

 

Как и защо е разработена идеята: 

Пам а Пам е родена през 2013 г. в отговор на всички онези хора, които се обръщаха към SETEM, за да 

попитат как могат да консумират по-отговорно и да живеят по-съобразно с ценностите си. 

Първоначално той показваше алтернативи за храна, дрехи и банкиране в град Барселона. Като се има 

предвид успехът на предложението, през 2014 г. Setem да работи в сътрудничество с XES за 

разширяване на обхвата на Pam to Pam: разширяване на картата в цяла Каталуния и всички 

икономически сектори. Тази съвместна работа позволява на Pam a Pam да бъде инструментът, който 

прави алтернативите видими за обществеността и улеснява тяхното артикулиране на територията. 

 

 

 

 

 

 
 

Държава: Унгария 

Име на добрата практика: UCCU Roma City Walks (UCCU Foundation)  

Вид (Съществуващ проект/получен чрез интервю): Съществуващ проект 

 

 

             https://www.uccusetak.hu/en/ 
 

Тяхната мисия е да запознаят мнозинството от обществото с ромската култура и да я доближат до 

него. 

Фондацията работи в 4 града, като в два от тях (Будапеща и Печ) нейни доброволци водят 

интерактивни разходки от няколко години. Те предлагат разходки за училищни групи, за 

представители на национални и международни организации, за посолства, за фирми и чужденци на 

английски и унгарски език. Целта им е да намалят погрешните схващания и предразсъдъци за ромите 

в обществото, за да можем да живеем в един по-приобщаващ и отворен свят. Социалното 

предприемачество на UCCU Budapest Roma City Walks е възможност да се призоват хора, които иначе 

не биха могли да се срещнат с мисията на Uccu. 

 

Как и защо е разработена идеята: 

Фондация Uccu предоставя на учениците от началните и средните училища възможност да се срещнат 

https://pamapam.org/ca/
https://www.uccusetak.hu/en/
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и да разговарят с ромски младежи. Доброволците на Uccu провеждат интерактивни уроци с 

инструменти за неформално образование по ромска идентичност и култура, предимно за ученици на 

възраст 10-19 години. По време на занятията се стремим учениците да получат възможно най-много 

информация и личен опит за ромите и да бъдат възможно най-отворени един към друг и към външния 

свят. В резултат на това възникнаха разходки из градовете, за да се доближат до хората, които не са 

роми, частите на градовете, които в миналото са били силно свързани с ромските общности. 

 

Име на добрата практика: Ромски дизайн (Ерика Варга, Хелена Варга)  

Вид (Съществуващ проект/получен чрез интервю): Съществуващ проект 

             
               https://romani.hu/en/ 
 

 

Romani Design има за цел и мисия да се противопостави на стереотипите и предразсъдъците спрямо 

ромите, като същевременно се опира на естетическите корени на ромските общности и представя 

тяхната вграденост и дълбоки връзки с унгарската култура. Те са силно ангажирани със социалната 

отговорност. Romani Design съвместно с фондация Amaro Trajo извършва важни дейности в областта на 

образованието и обучението, за да даде възможност на ромските младежи и жени да се възползват от 

тях. Това е социално предприятие, което има за цел да подпомогне интеграцията на ромите. В 

световен мащаб те гордо представят унгарската ромска култура със своите колекции и модни ревюта. 

 

How and why the idea was developed: 

Как и защо е разработена идеята: 

Romani Design, първото ромско модно студио в Унгария, е финансирано през 2010 г. Това е първата 

международно успешна ромска модна марка. Създадена е от унгарските ромски сестри Ерика Варга и 

Хелена Варга. 

Марката е създадена като програма за трудова интеграция. Програмата помага на безработни жени, 

които са били изключени и дискриминирани на пазара на труда поради това, че са роми или поради 

техния семеен и социален статус. 

Програмата за таланти "Романи дизайн" помага на младежите в професионалното ориентиране, 

развива техните артистични умения и изгражда мостове между ученици от ромски и неромски 

произход. 

 

https://romani.hu/en/
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2. ВИДЕА 

 
 
Този раздел е създаден, за да предостави на предприемачите някои съществуващи видеоклипове, за 
да ги прегледат, да научат и чуят интересни истории и да се вдъхновят! Под всеки видеоклип можете 
да намерите интересен цитат, който се съдържа във всеки материал. Всички видеоклипове са на 
английски език. 

 
1. Как да идентифицираме бизнес възможност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OkNpsVMT84w 
« Успешните бизнеси се основават на задълбочени познания за клиентите» 

 
 

2. История за социалната и солидарната икономика 

 

 

                                                      

 

 

 

"SSE се справя с първопричините за бедността и неравенството, създавайки справедливо и 

устойчиво човешко развитие за всички и навсякъде" 

https://youtu.be/a6fTpAyqSpk 

https://www.youtube.com/embed/OkNpsVMT84w?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/a6fTpAyqSpk?feature=oembed
https://youtu.be/a6fTpAyqSpk
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3. Как да използвате SWOT анализа 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k 

"Всяка организация се нуждае от ясна стратегия за развитие на бизнеса" 

"Когато разбирате силните и слабите си страни, можете да използвате най-подходящите 

възможности и да се справите с проблемите" 

 

4. Проблемът с опита за предприемачите 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iI2uJTIywso 

"Ромски предприемачи" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k
https://www.youtube.com/watch?v=iI2uJTIywso
https://www.youtube.com/embed/EJ4uVsSqQ9k?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/iI2uJTIywso?feature=oembed
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5. 20 неща, които на ромите им е омръзнало да чуват 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3WETz0SN8 

"Дискриминацията срещу ромите е широко разпространена." 
DESRIPTIONS OF 
THE SESSIONS 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3WETz0SN8
https://www.youtube.com/embed/2C3WETz0SN8?feature=oembed
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3. Предизвикателства и 

необходими умения на ромските 

предприемачи  
Целта на този раздел е да предостави ясно разбиране за предизвикателствата, пред които са 

изправени групите в неравностойно положение, като например общността ROMA, да повиши 

осведомеността, да образова и да предостави решения за преодоляване на тези предизвикателства и 

да укрепи необходимите умения. 

 

Предизвикателства пред ромите 

 

Въпреки амбициозните инициативи, които бяха осъществени през последните години, 

положението с основните права на ромите в Европейския съюз (ЕС) продължава да бъде 

изключително тревожно. Продължаващата дискриминация срещу ромите и други групи в 

неравностойно положение се оказа пречка пред усилията за подобряване на жизнените 

шансове и стандарта на живот на ромите. 

 

Предразсъдъците не са единствената причина, поради която ефективното приобщаване на 

хората от ромски произход все още не е постигнало успех. В рамките на друг европейски 

проект ("Нов вход") в страните партньори по проекта беше проведено проучване относно 

предизвикателствата, пред които са изправени хората от РОМА, за да навлязат в света на 

предприемачеството според експерти (лица и организации, които са си сътрудничили с хора 

от РОМА). 

 

По-голямата част от експертите посочиха, че основните пречки, които възпрепятстват 

ромите да започнат предприемаческа дейност, са липсата на мотивация, липсата на интерес, 

а някои експерти споменаха, че основните пречки винаги са свързани с липсата на 

финансови средства. 

 

За успешното преодоляване на гореспоменатите пречки в предишните раздели на този 

инструментариум сме включили истории (добри практики, видеоклипове), които биха могли 

да мотивират, информират и заинтригуват групите в неравностойно положение да станат 

активни предприемачи. 

 

! Други полезни инструменти за подобряване на тази цел са:  

Линкове Описание 

 

 

 

https://roma.entre.gr/ 

Инструмент за самооценка за потенциални предприемачи на ROMA. 
Отговаряйки на определени въпроси, ще получите информация за това, 
доколко сте способни да станете успешен предприемач. 

 

           
http://palpush.eu/palpushgame/ 

Играта "Предприемачество" - игра, разработена като част от "PAL мрежа за подкрепа 
на ромското предприемачество", друг проект, съфинансиран от програма "Еразъм+" 
Иновативният подход при разработването на проекта включва разработването и 
тестването на играта, която ще насърчи предприемаческите знания сред ромите, 
но не само. 
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Меки умения за предприемачи 

 Както се посочва в същото изследване (проект "Нов вход"), малко хора от РОМА завършват 

задължителното образование, въпреки че този процент се увеличава с годините. Уменията, 

придобити в училище, обикновено се характеризират като трудни умения. Като предприемач 

вероятно ще ви се наложи да работите в тясно сътрудничество с други хора - затова е важно 

да можете да изграждате добри взаимоотношения с екипа си, клиентите, доставчиците, 

акционерите, инвеститорите и други заинтересовани страни. 

 Характерните черти и междуличностните умения, които характеризират взаимоотношенията на 

човек с други хора, се характеризират като меки умения. На работното място меките умения 

се считат за допълнение към твърдите умения, които се отнасят до знанията и 

професионалните умения на човека.  

 Някои хора са по-надарени в тази област от други, но вие можете да научите и подобрите тези 

умения. Видовете междуличностни умения, от които ще се нуждаете, включват: Лидерство и 

мотивация: Предприемачът трябва да умее да мотивира другите, да споделя ясно визията на 

екипа и да делегира задачи и работни задачи на други хора в съответствие с техните умения, 

предишен опит и предпочитания. Лидерът трябва да вдъхновява и да умее да работи в тясно 

сътрудничество с другите. 

 Комуникационни умения: Както беше споменато по-горе, комуникационните умения на 

предприемача са доста важни. Трябва да умеете да общувате добре, за да продадете визията 

си за бъдещето на най-различни аудитории, включително инвеститори, потенциални клиенти и 

членове на екипа. 

 Слушане: Важна част от комуникацията е не само да споделяте идеите си, но и да сте 

съпричастни и да изслушвате другите. Способността ви да слушате и да възприемате 

информация и мнения може да ви направи предприемач или да ви провали. Частта от 

слушането включва нуждите на екипа ви, но също така и обратната връзка с клиентите, която 

може да ви помогне да подобрите продуктите/услугите, които предлагате. 

 Лични взаимоотношения: Самосъзнание, способност да регулирате емоциите си и да реагирате 

положително на обратна връзка или критика. 

 

               ! Други полезни връзки и инструменти 

 

 

  

 

Links 
Description 

https://www.mindtools.com/pages/article/

newTMM_36.htm 

Проверете уменията си за работа с хора - 

направете теста, за да определите нивото на 

личните си умения. 

https://www.mindtools.com/pages/article/

newCDV_59.htm 

Емоционална интелигентност 

Статия, която предлага редица стратегии за 

развиване на важни качества 



 
 

15  

 

4. Ресурси  

 
 
В този раздел ще представим стъпка по стъпка кои са най-важните ресурси, които трябва да 

използвате, след като започнете собствен бизнес, в какъв ред и също така ще предоставим 

инструкции и съвети как да ги използвате ефективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Календар 
на социалните 

медии

4. Работен план

3. Финансово 
изпълнение

2. Маркетингов план

1. Анализ на конкурентите
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СТЪПКА 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Swot предложение за продажба. Тук можете да намерите шаблон, който прилага процеса 

SWOT за анализ на конкурентите, позволявайки ви да сравните вашия бизнес с други 

компании. Те ви позволяват да създадете подробен анализ на конкуренцията със 

структурата на SWOT рамката. Вижте как се съизмерват силните и слабите страни на 

вашия бизнес, определете кои конкуренти представляват заплахи, вижте какви 

възможности може да пропускат другите и много други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ДА 

 Когато стартирате бизнеса си, трябва да определите какво предлагате в сравнение с 
другите и как се различава вашата услуга/продукт по отношение на качество, цена и 
т.н. За да постигнете това, можете да осъществите анализ на конкурентите с помощта 
на горната таблица. 

 Трябва да идентифицирате компаниите, които предлагат подобни на вашите 
услуги/продукти, и да направите проучване относно тези компании (брой служители, 
информация за контакт, местоположение, годишни продажби). 

 Трябва да се направи допълнително проучване по отношение на качеството, цената, 
маркетинговите техники, които тези компании използват, и как можете да се 
възползвате от съществуващите техники и да приложите подобрени и иновативни 
методи. 

 Друг фактор, който трябва да вземете предвид, са слабите страни и заплахите, които 
може да срещнете в усилията си да създадете продуктите си по желания от вас 
начин. 

 - Попълването на горния образец ще ви помогне да имате ясна представа за 
ситуацията, в която се намирате, как да се подобрите, какви пречки имате и как да ги 
преодолеете. 
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СТЪПКА  2 

 

 

 

 

 

 

 
2. Маркетингов план. Друг полезен инструмент, който можете да намерите, е 

маркетинговият план. Всяка компания трябва да направи МП, за да постигне своята целева 
група, и ние сме събрали цялата необходима информация, за да научите стъпките как да 
постигнете това. Моля, прегледайте целите на обучението в презентацията. 

 

 

 

 

STEP 4 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
СТЪПКА  3 
 
 
 
 
 
 
 

3. Шаблон за паричен поток. Паричните потоци са спечелените или изразходваните парични 
средства от инвестициите, които вашата компания прави, като например закупуване на 
оборудване или инвестиране в други компании. Прогнозният отчет за паричните потоци 
може да даде възможност на финансовия мениджър да планира придобиването и 
използването на парични средства, така че да се постигнат минимални финансови разходи 
и стабилно финансово състояние. Той помага на ръководството да прецени способността 
си да изпълни своите задължения, т.е. плащания към кредитори, погасяване на банкови 
заеми, плащане на лихви, данъци и дивиденти. В този шаблон ще намерите календар и 
инструкции как да го попълните, за да водите финансово управление и да организирате 
всички задължения. 

GO TO MP 
PRESENTATION 
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STEP 4 
 
 
 
 
 
 
4. Работни планове - този шаблон е полезен за всички видове предприемачи. Първото нещо, което 
трябва да направите, е да запишете всички дейности, които трябва да се изпълняват ежедневно. 
Приоритетни задачи, планирани срещи, важни напомняния. Важно е да решите всички дейности един 
ден предварително, за да започнете деня си, знаейки какво трябва да направите. Това действие ще ви 
помогне да останете спокойни и организирани.  
Следващата стъпка е да съставите седмичен график. Когато имате много информация и задачи с 
крайни срокове, трябва да опишете най-важните дейности в седмичен план, за да не пропуснете някой 
краен срок, среща.  
Третата стъпка включва 12-месечен план-график. Като предприемач вие споделяте визия и трябва да 
си напомняте за постигането ѝ, като определяте едногодишен срок за постигане на някои цели. 
Всички тези дейности са от значение за изграждането на професионален имидж като предприемач и 
за поддържане на добра организация. Моля, вижте по-долу формите на шаблона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Таблица 3                                                               Таблица 4 
 
 
 

КАК ДА 
• Този шаблон ще ви помогне да 
подредите всички разходи и 
печалби. 
• Трябва да запишете 
съществуващата сума, която 
имате, очакваната сума и 
всички разходи и да 
опреснявате документа при 
появата на нова информация. 
 
! По-подробни инструкции 
можете да намерите в 
документа CASH FLOW 

TEMPLATE 

                         Таблица 2 
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СТЪПКА 5 

 
 
 
 
 
 
 

5. Календар на съдържанието в социалните медии. Освен дейностите, които трябва да бъдат 
изпълнени, доста важни са дейностите по разпространение. Ако искате да се обърнете към хората в 
по-широк мащаб, трябва да създадете график, в който ще се водят всички дейности по 
разпространение, като например публикации в социалните медии, на уебсайта на компанията, 
комуникация със заинтересованите страни и т.н. Ще трябва да създадете модел за това колко често 
правите тези дейности, а тези шаблони ще ви помогнат да ги записвате и да останете организирани.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Таблица 5 
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Таблица 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 8 

КАК ДА 
 

 Планирайте дейностите си по 
разпространение на информация на месечна 
база. 

 Използвайте различни цветове, както е 
показано в Таблица 6, за да разграничите 

дейностите и да ги прегледате по-лесно. 
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КАК ДА 

 Таблици 7 и 8 са за всяка социална медия, която 
използвате за вашата компания. (FB, Instagram, 
Twitter). Това е чудесен начин да подредите 
дейностите си поотделно и след това като цяло. 
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5. Речник 
 

Този раздел е създаден, за да обясни и представи на младите предприемачи термини, с 

които те ще се сблъскат, докато напредват в предприемаческата вселена, и ще им 

помогне да ги разберат по-добре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕР РЕФЕРЕНЦИЯ 

A 

Advertising 
 
Реклама 
 

Привличаща вниманието 

презентация в каквато и 

да е медия, която 

обикновено изпълнява 

маркетинговата функция 

да убеждава 

потребителите да закупят 

продукт/услуга, но която 

може също така да има за 

цел да повиши или 

поддържа 

осведомеността за 

марката и за 

отличителните ценности, 

с които тя се стреми да 

бъде свързана (част от 

начина, по който марката 

се позиционира спрямо 

своите съперници: вж. 

позициониране на 

марката). По отношение 

на комуникативните 

функции, въпреки че 

рекламата е предимно 

убеждаващ жанр, 

рекламите не се 

ограничават само до 

търговски цели 

(например политическите 

Вашите рекламни цели 

трябва да бъдат заложени 

в бизнес плана ви. 

https://www.oxfordrefere

nce.com/view/10.1093/oi

/authority.201109301511

53571 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110930151153571
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110930151153571
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110930151153571
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110930151153571
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реклами); те могат да 

бъдат и информационни 

(особено в рекламите на 

публичните органи), а в 

контекста на 

претрупаността от 

конкурентни претенции за 

внимание, те често се 

стремят да бъдат 

забавни. Вижте също: над 

линия; рекламни 

призиви; рекламни 

формати; търговски 

B 

Balance sheet          
 

Счетоводен 

баланс 

Обобщава активите, 

пасивите и собствения 

капитал на дружеството в 

определен момент от 

време. 

Балансът е един от 

основните документи, 

които съставляват 

финансовите отчети на 

дружеството. 

https://www.bdc.ca/en/ar

ticles-tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

guides/glossary/pages/bal

ance-sheet.aspx 

 

Brand 

 

Марка 

Отнася се за думите и 

символите, като име, 

лого и слоган, които 

представят идентичността 

на бизнеса. 

Nike е шампион по 

изграждане на марки. 
https://creativespark-

bigidea.uk/wp-

content/uploads/2019/04

/entrepreneurship-

glossary.pdf 

 

Business Idea 
 

Бизнес идея 

Една успешна компания 

започва с убедителна 

бизнес идея. Обикновено 

идеята включва продукт 

или услуга, които се 

разменят срещу пари. 

Изборът на добра бизнес 

идея е от решаващо 

значение за успеха в 

бизнеса. 

https://creativespark-

bigidea.uk/wp-

content/uploads/2019/04

/entrepreneurship-

glossary.pdf 

 

Business 
networking 
 

Създаване на 

бизнес мрежи 

Създаването на бизнес 

мрежи е процесът на 

установяване на 

взаимноизгодни 

отношения с други 

бизнесмени и 

потенциални клиенти или 

потребители. Ползите от 

бизнес мрежите са 

нематериалните ползи, 

получени от общуването с 

други професионалисти 

от вашия бранш или 

свързани с него. 

Създаването на бизнес 

мрежи е термин, който се 

отнася до срещи с други 

собственици на фирми, 

потенциални доставчици 

или други 

професионалисти, които 

имат бизнес опит, за да ви 

помогнат да развиете 

бизнеса си. 

https://www.thebalancesmb

.com/what-is-business-

networking-and-what-are-

the-benefits-2947183 

 

Business plan 

 

Бизнес план 

Очертава посоката и 

стратегията на 

компанията. По-

специално, тя определя 

целевите клиенти на 

Бизнес планът се основава 
на познаването на 
решенията, които 
клиентите искат, и на 
начина, по който ще ги 
използват. 

https://www.bdc.ca/en/ar

ticles-tools/entrepreneur-

toolkit/templates-

business-

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
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компанията, техните 

нужди, описва продуктите 

и услугите, които 

компанията предлага на 

клиентите. 

 guides/glossary/pages/bus

iness-plan.aspx 

 

C 

Cash flow      
 
Паричен поток                           
 

Измерва колко средства 

получава дадена 

компания спрямо колко 

изразходва. По-голямо 

количество входящи 

парични средства, 

отколкото изходящи, 

означава положителен 

паричен поток. Паричният 

поток е отрицателен, ако 

е вярно обратното. 

 

Един бизнес се счита за 

проспериращ, когато 

паричните му потоци са 

положителни за 

продължителен период от 

време. 

https://www.bdc.ca/en/arti

cles-tools/entrepreneur-

toolkit/templates-business-

guides/glossary/pages/cash-

flow.aspx 

 

Cashflow 
Forecast      
 
Прогноза за 
паричния поток               
 

Оценка на сумата, която 

бизнесът ще похарчи и 

получи в рамките на 

определен период от 

време (обикновено една 

година). 

За да прогнозирам 

бъдещото финансово 

състояние на 

организацията, ще 

използвам прогноза за 

паричните потоци. 

https://creativespark-

bigidea.uk/wp-

content/uploads/2019/04/e

ntrepreneurship-glossary.pdf 

 

Circular economy 
 
Кръгова 
икономика 
 

Тя се стреми да премине 

от линейна икономика 

(произвеждам, използвам 

и изхвърлям) към 

икономика, в която 

думата "остатък" изчезва. 

Кръговата икономика се 

счита за пресечна точка 

на екологичните и 

икономическите аспекти 

Резултатите от нашите 

продукти/услуги се 

използват за направата на 

компост и след това се 

използват за 

възстановяване на земята; 

закупуване на продукти, 

които са необходими; 

https://ajuntament.barcelo

na.cat/lafabricadelsol/es/co

ntent/economia-circular-2 

Commitment to 
community 
 

Ангажимент 

към общността 

Териториално 
вкореняване 
адаптирането на 
инициативите към 
реалностите на 
териториите и към 
приноса, който те дават 
на най-близката си среда. 
Във всяка инициатива 
понятието за територия 
може да варира в 
зависимост от мащаба, в 
който тя предоставя 
услуги. 
 
 

Ангажираност към 

местната общност, 

укрепване на мрежата 

между различните 

организации с цел 

изграждане на обща 

дейност или услуга. 

https://pamapam.org/ca/cr

iteris/ 

Copyright 

 

Авторско 

право 

Авторското право, 

термин, който се свързва 

по-скоро с писатели и 

музикални продуценти, е 

форма на защита на 

публикувани и 

непубликувани 

литературни, научни и 

художествени 

Традиционното 

законодателство в 

областта на авторското 

право е предназначено 

да се занимава 

предимно със 

създаването, 

разпространението и 

продажбата на 

https://www.telsec.net/an-

entrepreneurs-glossary-to-

some-common-business-

terms/ 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
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произведения, които 

даден бизнес може да 

създаде, за да асоциира 

или популяризира своя 

продукт или марка. 

защитени произведения 

в материални копия. 

Corporate Social 
Responsibility  
 
Корпоративна 
социална 
отговорност        
 

Корпоративната социална 

отговорност (КСО) е 

саморегулиращ се бизнес 

модел, който помага на 

компанията да бъде 

социално отговорна към 

себе си, своите 

заинтересовани страни и 

обществеността. Чрез 

практикуването на 

корпоративна социална 

отговорност, наричана 

още корпоративно 

гражданство, компаниите 

могат да осъзнаят какво 

въздействие оказват 

върху всички аспекти на 

обществото, включително 

икономически, социални 

и екологични. 

Клиентите на компанията X 

имат добра представа за 

нейния имидж 

благодарение на 

кампаниите за КСО, 

разработени от компанията 

https://www.investopedia.c

om/terms/c/corp-social-

responsibility.asp" 

D 

Direct marketing      
 
Директен 
маркетинг            
 

Общува директно с 

потенциален клиент чрез 

имейли, телефонни 

обаждания или други 

канали. Тя включва 

персонализирани 

съобщения, които 

приканват получателя да 

се обади на телефонен 

номер, да посети 

уебсайт. 

Директният маркетинг е 

насочен към конкретни 

клиенти 

https://www.bdc.ca/en/arti

cles-tools/entrepreneur-

toolkit/templates-business-

guides/glossary/pages/direc

t-marketing.aspx 

 

Due diligence  
 
Надлежна 
проверка        
 

Надлежната проверка е 

разследване, одит или 

преглед, извършвани с 

цел потвърждаване на 

фактите по разглеждания 

въпрос. Във финансовия 

свят надлежната 

проверка изисква 

проверка на финансовите 

документи преди 

сключването на 

предложена сделка с 

друга страна. 

Индивидуалният 

инвеститор може да 

извърши надлежна 

проверка на всяка акция, 

като използва лесно 

достъпна публична 

информация. 

https://www.investopedia.c

om/terms/d/duediligence.as

p 

E 

E-commerce 
 
Електронна 
търговия 

Процесът на купуване, 

продаване или размяна на 

продукти и услуги по 

Електронната търговия 

предлага много предимства 

за компаниите, тъй като 

https://www.bdc.ca/en/arti

cles-tools/entrepreneur-

toolkit/templates-business-

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/direct-marketing.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/direct-marketing.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/direct-marketing.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/direct-marketing.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/direct-marketing.aspx
https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/duediligence.asp
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
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 електронен път, 

обикновено чрез 

интернет. 

няма работно време, което 

означава, че онлайн 

магазинът може да продава 

денонощно на 

посетителите на сайта. 

guides/glossary/pages/e-

commerce.aspx 

Exchange rate 

 

Валутен курс 

 

Показва колко струва 

покупката на единици от 

една валута с друга 

валута. 

Например обменният курс 

на еврото е 0,825. Това 

означава, че 1 щатски 

долар може да се обмени 

за 0,825 евро. 

https://www.bdc.ca/en/arti

cles-tools/entrepreneur-

toolkit/templates-business-

guides/glossary/pages/exch

ange-rate.aspx 

 

F 

Franchise 

 

Франчайз 

Франчайзът (или 

франчайзингът) е метод 

за разпространение на 

продукти или услуги, 

включващ 

франчайзодател, който 

създава търговската 

марка или търговското 

име и бизнес система, и 

франчайзополучател, 

който плаща лицензионно 

възнаграждение и често 

първоначална такса за 

правото да извършва 

дейност под името и 

системата на 

франчайзодателя. 

Технически, договорът, 

който обвързва двете 

страни, е "франчайз", но 

този термин по-често се 

отнася до действителния 

бизнес, който 

франчайзополучателят 

управлява. 

При франчайзинг в бизнес 
формат франчайзодателят 
предоставя на 
франчайзополучателя не 
само своето търговско 
наименование, продукти и 
услуги, но и цялостна 
система за управление на 
бизнеса. 

https://www.franchise.org/

faqs/basics/what-is-a-

franchise 

G 

Глобална верига 

за доставки 

Навлизането в световен 

мащаб чрез глобалните 

вериги за доставки 

спомага за по-лесното 

навлизане на нови 

пазари, дава възможност 

за растеж на бизнеса и 

осигурява на фирмите 

достъп до нови 

технологии чрез 

партньорства с 

чуждестранни фирми. 

Управлението на 

глобалната верига за 

доставки включва 

планиране на начина, по 

който цялата верига за 

доставки ще функционира 

като интегрирано цяло, с 

цел да се постигне 

оптимално ниво на 

обслужване на клиентите, 

като същевременно се 

постигне възможно най-

голяма ефективност на 

разходите. 

http://www.tradeready.ca/

2017/topics/supply-chain-

management/global-supply-

chain-management/ 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/e-commerce.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/exchange-rate.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/exchange-rate.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/exchange-rate.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/exchange-rate.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/exchange-rate.aspx
https://www.franchise.org/faqs/basics/what-is-a-franchise
https://www.franchise.org/faqs/basics/what-is-a-franchise
https://www.franchise.org/faqs/basics/what-is-a-franchise
http://www.tradeready.ca/2017/topics/supply-chain-management/global-supply-chain-management/
http://www.tradeready.ca/2017/topics/supply-chain-management/global-supply-chain-management/
http://www.tradeready.ca/2017/topics/supply-chain-management/global-supply-chain-management/
http://www.tradeready.ca/2017/topics/supply-chain-management/global-supply-chain-management/
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H 

Hedging 
 

Хеджиране 

Хеджирането е 

инвестиция за 

намаляване на риска от 

неблагоприятни ценови 

промени в даден актив. 

Обикновено хеджирането 

се състои в заемане на 

компенсаторна позиция в 

свързана ценна книга. 

Инвеститорите и 

мениджърите на пари 

използват практики за 

хеджиране, за да намалят 

и контролират излагането 

си на рискове. За да се 

хеджира по подходящ 

начин в света на 

инвестициите, трябва да се 

използват различни 

инструменти по 

стратегически начин, за да 

се компенсира рискът от 

неблагоприятни ценови 

движения на пазара. 

https://www.investopedia.c

om/terms/h/hedge.asp 

I 

Innovation 

 

Иновации 

Иновацията по принцип е 

инструмент, с който 

предприемачите 

използват промените, 

които настъпват в бизнес 

средата, като възможност 

за различен бизнес или 

услуга. 

Иновациите са ключов 

компонент на 

конкурентното предимство 

на тази компания 

Питър Дракър, 1985 г., 

Иновации и 

предприемачество 

Intellectual 
property      
Интелектуална 
собственост         
 

Защитено изобретение, 

литературни и 

художествени 

произведения, символи за 

дизайн, имена и 

изображения, използвани 

в бизнеса 

Интелектуалната 

собственост може да бъде 

патенти, промишлени 

дизайни, търговски марки, 

авторски права и др. 

https://www.bdc.ca/en/arti

cles-tools/entrepreneur-

toolkit/templates-business-

guides/glossary/pages/intell

ectual-property.aspx 

Intercooperation 

Сътрудничество 

Работа с други 

инициативи на ЕСС, 

насърчаване на 

изграждането на 

социален пазар: създава 

се верига за 

задоволяване на 

икономическите 

потребности, в която 

всички области 

(производство, 

дистрибуция, 

потребление, 

финансиране) действат 

съгласно принципите на 

ЕСС. 

Работа между компании, 

които насърчават 

устойчивото развитие, 

закупуване и продажба на 

продукти или услуги между 

организациите/компаниите

. 

https://pamapam.org/ca/cr

iteris/ 

J 

Joint venture 
 

Съвместното предприятие 

е споразумение за 

Съвместното предприятие 

може да включва две 

https://www.thebalancesmb

.com/what-is-a-joint-

https://www.investopedia.com/terms/h/hedge.asp
https://www.investopedia.com/terms/h/hedge.asp
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/intellectual-property.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/intellectual-property.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/intellectual-property.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/intellectual-property.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/intellectual-property.aspx
https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-joint-venture-and-how-does-it-work-397540
https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-joint-venture-and-how-does-it-work-397540
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Съвместно 
предприятие 
 

сътрудничество между 

две или повече стопански 

единици, често с цел 

започване на нова 

стопанска дейност. Всеки 

субект внася активи в 

съвместното предприятие 

и се споразумява за 

начина на разпределяне 

на приходите и 

разходите. 

компании с различни 

области на компетентност, 

които работят заедно, за да 

създадат нов продукт или 

да предоставят нова 

услуга. 

venture-and-how-does-it-

work-397540 

K 

Key success 
factor 
 

Ключов фактор 

за успех 

Ключовите фактори за 

успех (или KSF) са бизнес 

стратегии, които са от 

решаващо значение за 

успешните 

взаимоотношения с 

вашите клиенти. 

Ключовите фактори за 

успех се определят от 

нуждите и 

предпочитанията на пазара 

и клиентите, а не от вашия 

бизнес. Потребителите 

обаче няма да ви кажат кои 

са тези ключови фактори за 

успех. 

https://www.thebalancesmb

.com/what-are-key-success-

factors-2295508 

 

L 

Logistics 
 

Логистика 

Практиката на 

координиране на 

процесите и управление 

на материалите с цел 

създаване на продукти 

или услуги и продажбата 

им на клиенти. 

Логистиката включва 

физическите материали и 

стоки, както и 

координацията и 

управлението на данни. 

https://www.bdc.ca/en/arti

cles-tools/entrepreneur-

toolkit/templates-business-

guides/glossary/pages/logist

ics.aspx 

M 

Market share   
 

Пазарен дял 

Пазарен дял означава 

дяловете от 

действителните 

продажби (в количество 

или в долари) за даден 

продукт през даден 

период и в даден 

географски район. 

Нашата компания има 

пазарен дял от 24% 

Лий Г. Купър, Масао 

Наканиши: анализ на 

пазарните дялове, 2010 г. 

Marketing Plan  
 
Маркетингов 
план             
 

Планирането на 

маркетинговите операции 

е сложен процес, който 

насочва бизнеса към 

постигане на 

маркетинговите му цели с 

помощта на наличните 

маркетингови ресурси. 

 

Намерихме най-добрия 

пазарен сегмент в групата 

на 20-40-годишните хора, 

които се интересуват от 

медитация, в столицата на 

Румъния. 

https://www.syndicateroom

.com/learn/glossary/market

ing-plan 

 

Сегментиране на 

пазара 

Сегментирането на пазара 

е маркетингов термин, 

който се отнася до 

обединяването на 

Намерихме най-добрия 

пазарен сегмент в групата 

на 20-40-годишните хора, 

които се интересуват от 

https://www.investopedia.c

om/terms/m/marketsegmen

tation.asp 

 

https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-joint-venture-and-how-does-it-work-397540
https://www.thebalancesmb.com/what-is-a-joint-venture-and-how-does-it-work-397540
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/logistics.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/logistics.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/logistics.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/logistics.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/logistics.aspx
https://www.syndicateroom.com/learn/glossary/marketing-plan
https://www.syndicateroom.com/learn/glossary/marketing-plan
https://www.syndicateroom.com/learn/glossary/marketing-plan
https://www.investopedia.com/terms/m/marketsegmentation.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/marketsegmentation.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/marketsegmentation.asp
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потенциалните купувачи в 

групи или сегменти с 

общи нужди, които 

реагират по сходен начин 

на дадено маркетингово 

действие. 

Сегментирането на пазара 

позволява на компаниите 

да се насочат към 

различни категории 

потребители, които 

възприемат пълната 

стойност на определени 

продукти и услуги по 

различен начин. 

медитация, в столицата на 

Румъния. 

Marketing mix 
 
Маркетингов 
микс 
 

Комбинацията от 

продукти, цени, места и 

промоции, които 

използва, за да се 

разграничи от 

конкуренцията. 

Маркетинговият микс е 

основополагащ модел за 

бизнеса, тъй като определя 

тактиките, които 

компанията използва, за да 

популяризира своята марка 

или продукт на пазара. 

https://www.bdc.ca/en/arti

cles-tools/entrepreneur-

toolkit/templates-business-

guides/glossary/pages/mark

eting-mix.aspx 

 

Market 
Positioning 
 
Позициониране 

на пазара 

Как бизнесът представя 

своите продукти/услуги в 

сравнение с конкурентите 

си - по-качествени, по-

евтини и т.н. 

Целта на пазарното 

позициониране е да се 

създаде имидж или 

идентичност на дадена 

марка. 

https://creativespark-

bigidea.uk/wp-

content/uploads/2019/04/e

ntrepreneurship-glossary.pdf 

 

P 

Profit margin 
 
Марж на 
печалбата 
 

Маржът на печалбата е 

съотношението на 

печалбата на дружеството 

(продажбите минус всички 

разходи), разделена на 

приходите. Съотношението 

на маржа на печалбата 

сравнява печалбата с 

продажбите и ви показва 

колко добре се справя 

компанията с финансите си 

като цяло. Той винаги се 

изразява в проценти. 

Трябва да увеличим маржа на 

печалбата с 5% през 

следващото тримесечие. 

https://www.thebalance.com/p

rofit-margin-types-calculation-

3305879 

 

Personal 

Development 

 

Персонално 

развитие 

Да се вземат предвид 
общите нужди на хората, 
които са част от него, и да се 
опитаме да дадем отговор 
от гледна точка на работата, 
участието и грижите. 
Стойността на грижата за 
хората, които работят или 
участват в инициативата, 
както и механизмите, които 
правят възможно 
съвместяването на личния 
живот с работата или как се 
третират емоциите. Смятане 
на съотговорността за 
трансформираща: 

Популяризиране на 

обученията за нашия екип и 

създаване на безопасно място 

за екипа. 

https://pamapam.org/ca/criteri

s/ 

 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/marketing-mix.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/marketing-mix.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/marketing-mix.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/marketing-mix.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/marketing-mix.aspx
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://www.thebalance.com/profit-margin-types-calculation-3305879
https://www.thebalance.com/profit-margin-types-calculation-3305879
https://www.thebalance.com/profit-margin-types-calculation-3305879
https://pamapam.org/ca/criteris/
https://pamapam.org/ca/criteris/
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способността, 
съпричастността и 
желанието да се поемат 
колективно, с последващо 
икономическо въздействие 
върху инициативата, 
индивидуалните нужди.  
 

R 

Ratio analysis 
 

Анализ на 

съотношенията 

Анализът на 

съотношенията сравнява 

данни за отделните 

позиции от финансовите 

отчети на компанията, за 

да разкрие информация 

относно рентабилността, 

ликвидността, 

оперативната 

ефективност и 

платежоспособността. 

Анализът на 

съотношенията може да 

покаже как дадена 

компания се представя във 

времето, като 

същевременно сравнява 

дадена компания с друга в 

рамките на същата 

индустрия или сектор. 

https://www.investopedia.c

om/terms/r/ratioanalysis.as

p 

S 

Strategic position 
 
Стратегическа 
позиция 
 

Стратегическото 

позициониране е 

стратегически 

инструмент, използван от 

компаниите, за да се 

разграничат от утвърдени 

или потенциални 

конкуренти.  

Трябва да заемем различна 

стратегическа позиция 

поради силната 

конкуренция на пазара 

Портър, М. Е., 1990 г., 

"Конкурентното предимство 

на нациите". 

Start Up 
 
Стартиране 

Стартиращ бизнес се 

определя като нов 

бизнес, който все още не 

е достигнал устойчив 

положителен паричен 

поток или функционира 

от ограничен период от 

време. 

Поддържането на усилията 

в стартиращ бизнес е 

особено предизвикателство 

поради високия процент 

неуспехи и несигурните 

резултати. 

https://blog.theentrepreneu

rsadvisor.com/coachs-

corner/glossary-for-

entrepreneurs-and-micro-

enterprises/#Copyrights 

 

SEO 
 
Оптимизация на 
търсачките 

SEO е абревиатура на 

Search Engine Optimization 

(оптимизация за 

търсачки), която описва 

методите, използвани за 

постигане на по-високо 

класиране на страницата 

при използване на термин 

за търсене в търсачка. 

Теорията е, че колкото 

по-високо се появява 

уебсайтът в списъка със 

страници, толкова повече 

посетители ще привлече. 

Фирмата за SEO 

оптимизация предлага на 

фирмите услуги за 

оптимизация за търсачки, 

за да им помогне да 

подобрят видимостта си 

онлайн. 

https://blog.theentrepreneu

rsadvisor.com/coachs-

corner/glossary-for-

entrepreneurs-and-micro-

enterprises/#Copyrights 

 

Small and Medium 
Sized Enterprise 
(SME) 
 

МСП са предприятия с по-

малко от 250 служители и 

оборот под 50 милиона 

паунда. 

Основните фактори, 

определящи дали дадено 

предприятие е МСП, са: 

численост на персонала; 

https://creativespark-

bigidea.uk/wp-

https://www.investopedia.com/terms/r/ratioanalysis.asp
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Малки и средни 
предприятия 
(МСП) 

оборот или балансово 

число. 

content/uploads/2019/04/e

ntrepreneurship-glossary.pdf 

 

T 

Traction 
 
Задвижване 
 
 

Интересът или 

подкрепата, която 

клиентите оказват на 

даден продукт или 

услуга. 

Когато липсва сцепление, 

продажбите пресъхват и 

клиентската база намалява, 

независимо от усилията, 

положени в предприятието. 

https://creativespark-

bigidea.uk/wp-

content/uploads/2019/04/e

ntrepreneurship-glossary.pdf 

 

Transparency 
 
Прозрачност 
 

Възможността реалната 

информация на дадена 

компания, правителство 

или организация да бъде 

консултирана от 

различните субекти, 

засегнати от нея, така че 

те да могат да вземат 

информирани решения 

без информационна 

асиметрия.  

Визуализирайте 

икономическата и 

техническата памет в 

уебсайта; състоянието на 

компаниите; 

http://www.oecd.org/acerc

a/ 

 

V 

Variable Costs 
 
Променливи 
разходи 
 

Разходи, които варират в 

зависимост от нивото на 

продажбите на 

предприятието. 

Примери за променливи 

разходи са трудът и 

разходите за суровини. 

https://creativespark-

bigidea.uk/wp-

content/uploads/2019/04/e

ntrepreneurship-glossary.pdf 
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