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Изображение 1: Модул: Теми за предприемачески компетенции  
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Свързани с „Предприемачески компетенции“ 
Напр. Комуникационни умения, 
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ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА  
 

 

 

Този модул ще предостави основно разбиране и някои от първите стъпки в 

процеса на създаване и стартиране на бизнес. Той ще дефинира и обясни някои 

от основните концепции в предприемачеството, като прецизиране на бизнес 

идея, намиране и използване на възможности, придобиване и използване на 

ресурси. Също така ще бъде полезно като преглед на основните 

характеристики, които са важни за успешното изпълнение на ролята на 

предприемач. 

В този документ ще можете да откриете следните теми: 

 

1. Набелязване на възможности и визия  

2. Креативност 

3. Самосъзнание и само-ефективност 

4. Мотивация и постоянство   

5. Поемане на инициативата за планиране и управление 

6. Учене чрез опит и работа с други 
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ТЕМА 1 НАБЕЛЯЗВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ И ВИЗИЯ 
 

 

 

Основната цел на тази тема е да даде инструментите, така че човек да може да 

идентифицира и да използва възможностите; идентифициране на нужди и 

предизвикателства и установяване на нови връзки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързан с „Предприемачески компетенции“  

- Умения за творческо мислене: Креативното мислене е способността да се разглежда 

нещо по нов начин. 

- Умения за решаване на проблеми: Уменията за решаване на проблеми ви помагат да 

определите източника на проблема и да намерите ефективно решение. 
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1.1. Дефиниция  
 

Дефиниция: 

 

Знанието да как да се разпознават и идентифицират бизнес възможности е, без съмнение, една от 

основните характеристики на големите предприемачи, които са внимателни към всички ситуации 

около тях, в търсене на нещо или някаква идея, която може да им предложи шанс да пуснат нов 

продукт или услуга на пазара, която отговаря отлично на нуждите на целевата аудитория. 

Известно е, че всеки ден пазарът предлага повече възможности за инвестиции, които генерират 

положителна и печеливша възвръщаемост за тези, които се осмеляват да отидат по-далеч и да 

поемат рискове. Но знанието как да се идентифицират тези възможности е постоянно упражнение, 

което трябва да се прави и не всички предприемачи са отворени и подготвени за това. 
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1.2.  Идентифициране на бизнес възможности 
 

 

Как идентифицирате възможностите за инвестиции и бизнес, които са ефективно печеливши за вас 

и вашата компания? По-долу можете да намерите някои от най-важните аспекти по отношение на 

идентифицирането на възможностите.  

1) Идентифицирайте вашия профил:  

Ценен съвет за идентифициране на вашия бизнес профил или в какъв сегмент трябва да сте активни 

е да направите два списъка. Първото, от нещата, които обичате да правите. Този списък може да 

съдържа прости предмети, като четене на книга, или по-сложни предмети, като скачане с парашут. 

Вторият списък е за предметите и знанията, които харесвате, овладявате и искате да продължите 

да учите. След като създадете тези два списъка, опитайте се да откриете бизнес идеи, свързани с 

изброеното от вас, обединявайки възможностите и личното удовлетворение. 

2) Оценете пазарните тенденции: 

Следете новините и пазарните тенденции, независимо дали в краткосрочен план - присъстващ в 

днешната бизнес среда - или в дългосрочен план (тези идеи, които ще останат в продължение на 

много години). 

Бъдете нащрек за нови инвестиции, кои пазарни сегменти са били най-печеливши и в кои можете 

да си позволите да инвестирате. 

3) Имайте страхотна идея: 

Със сигурност сте си мислили „Как може да не съм се сетил/а за това преди?“ при визуализиране на 

страхотни идеи, които се превръщат в продукти или услуги и в крайна сметка постигат успех на 

пазара. Като цяло те са прости идеи, но доста иновативни. Следователно е важно да превърнете 

идеите в реални бизнес възможности. 

Facebook е пример за това как една страхотна идея може да генерира бизнес: създадена в 

университетска стая, социалната мрежа се превърна в един от водещите сайтове в света, където 

хората си взаимодействат и споделят съдържание, гарантирайки милиони за своя основател Марк 

Зукърбърг. 

4) Идентифицирайте вашия клиент: 

Това е много важен съвет за тези, които искат да идентифицират възможности или искат да 

инвестират в нов бизнес. Опознайте вашата целева аудитория, нейните нужди, желания и копнежи, 

какво очаква от продукта или услугата, в която възнамерявате да инвестирате, наред с други неща. 
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Анализирайте дали това, което наистина искате да представите на пазара, има голяма разлика, 

която ще добави стойност към живота на вашата целева аудитория, както и ще отговори на най-

присъщите им нужди. 

5) Какви проблеми можете да решите? 

Важно е да анализирате пазара и, както споменахме по-горе, нуждите, желанията, както и 

проблемите, били те прости или сложни, с които се сблъскват потенциалните ви потребители в 

ежедневието си, за да видите как можете да намерите решение, което отговаря на всичко това. 

Винаги се питайте: какви проблеми, все още без решения или с решения, които могат да бъдат 

подобрени, можем да решим моята компания и аз? От този анализ могат да възникнат идеи, които 

ако са добре работещи, имат големи шансове да бъдат трансформирани в бизнес възможности. 

6) Всяка възможност си има време: 

Друга точка, която е от съществено значение да знаете, е, че всяка възможност си има време. Това 

означава, че колкото и даден продукт или услуга да бъдат пуснати на пазара и първоначално да 

отговарят на непосредствените нужди на клиентите, може да се окаже, че след шест месеца или 

година те вече няма да служат. 

Ето защо е от съществено значение да се има предвид това предположение, така че вие и вашата 

компания постоянно да търсите начини да бъдете в течение, да останете активни на пазара. 

7) Винаги бъдете нащрек 

Бизнес възможност може да възникне в ситуации, които най-малко очаквате. В този смисъл е от 

съществено значение винаги да сте нащрек за всичко, което се случва около вас и вашата компания, 

тоест да участвате в събития, да четете много, да актуализирате знанията си чрез курсове, да 

анализирате и да говорите с конкуренти, клиенти, служители и доставчици следене на пазарните 

тенденции, както и политическото, икономическото и социалното положение на страната, сред 

много други видове отношения, които могат да допринесат много за създаването на бизнес, който 

е изключително печеливш. 

8) Какво можете да направите, за да се подобрите? 

Друг въпрос, който трябва постоянно да си задавате, е свързан с това, което можете и вашата 

компания може да направи, за да влезете в непрекъснат процес на усъвършенстване? 

По това време трябва да включите служителите си в процеса, тъй като те ежедневно се занимават 

с факторите, които включват организацията, те със сигурност ще имат няколко идеи за подобрение 

на това, което компанията вече прави и ако е добре разработено, може да даде страхотни 

възможности за бизнес. 
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Има много предприемачи, които вярват, че идеите, които възникват в съзнанието им, са наистина 

необикновени бизнес възможности. Важно е да се разбере, че има голяма разлика между едното 

и другото нещо. 

Понякога само една идея не е достатъчна, за да направи бизнеса наистина жизнеспособен и да 

генерира очакваните резултати. Много предприемачи обаче не го виждат по този начин и когато 

имат страхотна идея, те са обсебени от нея и не спират, докато не видят как тя се превръща в 

реалност. 

В този процес на страст, който граничи дори със слепота, се случва нещо доста опасно, защото не се 

прави внимателен анализ, за да се разбере дали това наистина е бизнес възможност. 

Следователно е от съществено значение да има емоционална безпристрастност, тоест необходимо 

е идеята да се подложи на критична оценка, като се анализира главно дали предложеното наистина 

отговаря на потребностите на потребителя или е нещо, което само ще загуби излишно време и 

енергия, често увреждайки присъствието на бизнеса на пазара. 

 

9) Тренировка за идентифициране на бизнес възможности: 

Корпоративния коучинг е програма за бизнес и професионално развитие, която от обучение, 

проведено по персонализиран начин в самата организация според това, от което се нуждае 

компанията и нейната реалност, представлява цялата подготовка за идентифициране на печеливши 

бизнес възможности на пазара.. 

С помощта на техники и инструменти, които са доказани като ефективни, не само предприемачите, 

но и всички професионалисти, които са част от компанията, са напълно способни да имат идеи и да 

са подготвени да анализират жизнеспособността на всяка една от тях, разбирайки дали наистина е 

бизнес възможност и ако е така да могат да ги реализират и да ги превърнат в необикновени 

резултати за всички. 
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1.3.  Значение на поставянето на цели   
 

За да цитирам експерт по темата, филантроп и автор Тони Робинс, „Поставянето на цели е първата 

стъпка към превръщането на невидимото във видимото.” 

 

Ето шест причини, поради които определянето на целите е важно. 

1) Целите ви дават фокус 

Без цел вашите усилия могат да станат разединени и често объркващи. Целта е като полета на 

колибри, който е хаотичен и непостоянен, но се фокусира подобно на ястреб, който се нахвърля 

устремено върху плячката си. Позволява ви да следвате задачите всеки ден с лазерна прецизност, 

да премахнете загубените усилия и излишните движения. 

2) Целите ви помагат да измерите напредъка 

Възможността да следите напредъка си към постигане на целта е възможна само ако първо сте си 

задали такава. 

Умението да измервате напредъка е изключително възнаграждаващо и ще ви помогне да 

поддържате фокус, да държите главата си вдигната и да сте енергични. Освен това ще ви попречи 

да се откажете. 

Понякога, когато работите за успех, е лесно да се обезсърчите, защото все още не чувствате, че сте 

„пристигнали“ на крайната точка. 
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Когато обаче измервате напредъка, докато работите към конкретна цел, ще можете да видите, че 

макар и да не сте там, където искате да стигнете, сте направили движения в правилната посока и 

сте много по-добре от момента, в който сте започнали. 

3)  Целите ви помагат да останете мотивирани 

Лесно е да отложите работата за утре, когато няма цел на хоризонта. Например, нека разгледаме 

живота на спортист. Ако трябва да влязат във форма, да речем за изложение на НФЛ (бел. NFL 

Combine: спортно събитие на американската футболна лига, на което спортни специалисти 

канят отбрани колежански атлети, които да се състезават за потенциални професионални 

места във висшата футболна лига), по-добре повярвайте, че ще тренират всеки ден, независимо 

дали се чувстват добре или не, дали са болни или не, дали са уморени или не, дали искат или не, 

защото имат цел. Те имат дестинация. Желанието им да постигнат целта си ги държи във фитнеса, 

когато много други биха предпочели да пропуснат. 

По почти същия начин, целта ще ви държи мотивирани! 

4)  Те ще ви помогнат да преодолеете отлагането 

Отлагането е нещо, с което всички се борим от време на време, включително и аз. Когато обаче си 

поставяте цели в живота, конкретни цели за това, което искате да постигнете, това ви помага да 

разберете, че отлагането е опасно. Това е загубено време. Това е още един ден, в който не се 

приближавате към тази цел. 

Помислете за този цитат от Пабло Пикасо следващия път, когато мислите да отложите следващата 

стъпка към целта си и да преосмислите позицията си: „Отложете за утре само онова, което сте 

готови да умрете, ако не сте го направили .” 

5) Постигате още повече 

Когато си поставите цел и я постигнете, тя ви дава да опитате от вкуса на победата. Ще искате да 

опитате това отново. Какво означава това? Правите усилие към следващото стъпало, предизвиквате 

се да прескочите друг таван, постигате още повече. Работата за постигане и надминаване на цели 

ви помага да постигнете много повече, отколкото някога сте смятали за възможно. 

6) Целите ви помагат да определите какво искате в живота 
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Действието на поставяне на цели ви принуждава да обмислите това, което наистина искате от 

живота. Какво е нивото на успех, което искате да постигнете? Какво е нивото на доходите, което 

искате да имате? Как изглежда вашият спокоен живот? Какво ще кажете за вашия мечтан дом? 

Какъв  размер на доходи имате нужда, за да постигнете мечтите си? 

След като си поставите тази крайна цел, вие разбивате желанията си до постижими, измерими цели. 

Тези цели ви държат мотивирани, помагат ви да избегнете отлагането и ви държат съсредоточени 

върху постигането на вашите мечти. Следователно именно актът на поставяне, постигане и 

надминаване на целите прави живота ви възможно най-добрия. 
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1.4.  Значение от представянето на бъдеще 
 

За да останат конкурентоспособни, компаниите трябва да бъдат по-стратегически и по-ефективни 

при предвиждането на важни пазарни промени. 

Да си представим бъдещето е един от начините това да се случи. 

За някои обаче превръщането във футурист звучи повече теоретично, отколкото практично, особено 

в корпоративна обстановка. Изготвянето на план за действие, базиран на такова мислене, звучи 

още по-плашещо. Но с няколко относително лесни техники можете бързо да превърнете теорията 

в добра бизнес практика и да сте сигурни, че вашата компания няма да изпусне общата картина. 

1) Мислете за множество варианти 

За начало е важно да разберете ролята на футуриста. Не е, както мнозина си мислят, да предсказва 

бъдещето. Вместо това ролята е да се насърчи разговор за правдоподобни, възможни бъдещи 

перспективи. Точно така, бъдеще в множествено число. По-ефективно е да мислим по отношение 

на не една вселена, нито едно възможно бъдеще, а вместо това, което бихме могли да наречем 

мултивселени. Вече можете да почувствате как умът ви прелива от възможности. 

Това, че сте футурист, също означава, че няма никаква магия. Мислете за бъдещето като за вашето 

въображение, информирано от данни и наука. Въоръжени с тази информация, можете да започнете 

да търсите това, което футуристите описват като „слаби сигнали“. Мислете за тях като за показатели 

за промяна, които са толкова слаби, че дори не бихте ги нарекли нововъзникваща тенденция. 

Когато си представяме, че слаб сигнал се превръща в популярен, ние започваме да разработваме 

платно, върху което да изобразяваме възможни бъдещи резултати. 

2) Създайте дистанция 

За да подготвите ума си за футуристично мислене, създайте достатъчно разстояние между днес и 

бъдещето. В когнитивната наука това се нарича психологическа дистанция. Проучванията показват, 

че психологическата дистанция, по-специално времевата дистанция, ни помага да мислим по-

абстрактно и по-креативно. 

Например, в едно проучване две групи участници са помолени да категоризират и групират 

предварително попълнен списък от обекти, които може да са необходими за къмпинг. Едната група 

бива помолена да направи това за пътуване в близко бъдеще (да речем следващия уикенд), а 

другата в далечно бъдеще (една година след това). Груповото планиране за близко бъдеще създава 

значително повече категории от списъка, отколкото груповото планиране за далечно бъдеще. Това 

е така, защото групата за „близко бъдеще“ е склонна да мисли за пътуването и предметите по-

тактически. С други думи, те се фокусираха повече върху това, което правят предметите. Групата 

„далечно бъдеще“ създава по-абстрактни категории за елементите. Те се фокусират върху по-

големите въпроси зад избора на тези предмети. 
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Този процес работи по същия начин с физическите разстояния. Ето защо някои художествени творби 

могат да бъдат оценени изцяло само на определено разстояние. Много астронавти, които се 

завръщат от космоса, съобщават за неописуемо, първично преживяване от виждането на Земята 

отдолу. Това се нарича „общ ефект“, ново ниво на оценяване на Земята, живота и космоса поради 

това преживяване от голямо разстояние. По-голямото разстояние наистина ни помага да виждаме 

нещата по различен начин. 

 

В процеса си на стратегическо планиране, вместо да гледате няколко месеца напред или дори 

няколко години, опитайте се да си представите поне 10 до 20 години в бъдеще. Факт е, че ако 

гледате бъдещето само след няколко години, вие на практика мислите за настоящето, защото 

вашата компания вече има известно планиране и бюджетиране за няколко години от сега. 

Затова се опитайте да вмъкнете достатъчно разстояние между днес и бъдещето, което искате да си 

представите. Това ще ви позволи да видите общата картина и когато видите по-голямата картина, 

можете да задавате по-добри въпроси. Освен това, колкото по-надалеч мислите, толкова по-

концептуални и креативни ставате. Използвайки временното дистанциране, вие сте подготвили ума 

си да мисли по-абстрактно и креативно. 

3) Развивайте бъдещето си на различни нива 

Не е достатъчно просто да си представим бъдещето. Бъдещето трябва да включва хора с 

емоционални истории. Това му дава реален контекст. Има много нива на детайлност, за които може 

да се замислите. Препоръчвам поне следните три: 

3.1. Световен изглед 

Тук обясняваме как всъщност би изглеждал светът, който сме си представяли. Това обикновено са 

широки обобщения за това, за какво става дума в бъдещия свят. Утопично ли е? Дистопично ли е? 

Има ли мир или война? Каква е общата обстановка и настроение на този свят? 

3.2. Изглед на системата 

Тук навлизаме в дълбокото, описвайки как се развива бъдещият свят от гледна точка на 

политически, социални, етнически, религиозни и икономически системи. Не е достатъчно само да 

си представим бъдещ свят; трябва да имаме някаква представа, макар и въображаема, за това как 

светът може да работи в тези измерения. 

3.3. Интерактивен изглед 

Това е най-емоционалното и лично ниво. След като си представим света и сме описали как работи, 

трябва да поставим човек в този свят и да разкажем история за него. За какво се интересува този 

човек, с какви обекти си взаимодейства, какво означава да има ежедневие? За пълен ефект 

създайте артефакти, звуци и видеоклипове за това какво означава този човек да живее в този свят. 

Конструирането на функционален перспективен поглед за бъдещето, използвайки тези три нива на 

мислене, ви осигурява нагласата, с която да мислите цялостно за бъдещето. Също така ви помага да 
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забележите чувствителни части, слабости и зависимости с други алтернативи, включително 

прогнози от други. 

Има и някои капани, които трябва да избягвате по пътя да станете футуристи. Един от тях e 

правенето на прогнози. Прогнозата е надценена и неефективна, така че не изпадайте в 

безизходица, като ги правите. Вместо това предоставете на аудиторията си инструментите, за да 

откриете различни възможности за бъдещето. 

Всичко това вероятно звучи сякаш отнема много време, но не е задължително. Добрият футурист 

може да предизвика творчески разговор и да постигне бързи резултати. 

Следвайте тези стъпки и ще сте на път да станете футурист. По този начин можете да подтикнете 

вашата компания да превърне погледа в бъдещето в инструмент за бизнес и стратегическо 

планиране, както и творческа дейност. Не трябва да се изключват взаимно. Вглеждането в 

бъдещето може да успокои безпокойството във вашата компания и да доведе до по-добри 

резултати както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни планове/Дейности:  

- Свързани с тема 1 – Учебен план от 1 до 4 
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ТЕМА 2 КРЕАТИВНОСТ  
 

 

 

Тази тема има за цел да развие няколко идеи и възможности за създаване на 

стойност; изследвайте и експериментирайте с иновативни подходи и 

комбинирайте знания и ресурси. 
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2.1.  Дефиниция 
 

 Дефиниция:  

Креативността е способността на човешкото същество да изгражда и / или произвежда нещо ново 

и оригинално, с определена цел. То произлиза от търсенето на иновативно решение. В този смисъл 

творчески човек е този, който освен да се грижи за интересите на другите, е и любопитен, смел и 

не мисли само по конвенционалния начин. 

Прилагането на творчеството на практика обаче не винаги е лесна задача. Необходимо е индивидът 

да намери дейност, която буди любопитството му, за да може то да се появи и да тече по-лесно. 

Друг важен момент е да се структурира задачата, тъй като по този начин човекът може да има 

творчески прозрения с повече ловкост. 

Ето защо значението на творческия процес, при който индивидът планира своите дейности с 

креативност, усилия и иновации, и по този начин изгражда продукт / идея, които имат някаква 

стойност, както за него, така и за останалата част от обществото. 
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2.2. Значение на креативността 
 

Когато говорим за креативност, всеки смята, че това е нещо, което се получава лесно за определени 

хора, които в крайна сметка се възприемат като по-креативни и по-решаващи проблеми от други. 

Това може би е вярно, но дори тези хора, които имат в сърцето си креативността, имат сценарий и 

изпълняват някои процеси, които им помагат за появата на най-свежите идеи в съзнанието им и по 

този начин да намерят наистина креативни решения за справяне с много предизвикателни ситуации 

от ежедневието. 

В този смисъл творческият процес е списък с дейности стъпка по стъпка, които някои хора следват 

и всеки от нас може да разработи свой собствен и да го следва, с цел да стимулира творчеството в 

съзнанието си и да го прилага в най-различни области на живота . 

Това е нещо наистина важно за нашето съществуване и развитие, тъй като ни позволява винаги да 

напредваме, тъй като с прилагането на навици, които могат да се практикуват ежедневно, 

креативността ни се пробужда и по този начин можем да се справим много по-умело с рутинните 

предизвикателства, които животът ни налага.  

1) 1) Действия, които водят до творческия процес 

Има три действия, които, когато се прилагат на практика, водят до творческия процес, те са: 

 

Внимание: отнася се до момента, в който лицето вижда проблем или възможност; 

Бягство: индивидът спира да мисли само за настоящата реалност и отваря ума за нови връзки; 

Движение: човек изследва въображението си, генерира нови идеи и осъществява непубликувани 

връзки. 

 

Ако наблюдаваме добре, тези три действия често се случват в ежедневието ни, когато се натъкнем 

на проблем и непрекъснато го обмисляме; когато спрем да мислим за това и в крайна сметка 

намираме решение на това предизвикателство, разширяваме съзнанието си и мислим за други 

неща; или когато движим тялото си, изпълняваме например физическа активност и умът ни се 

чувства стимулиран от него и в крайна сметка намира решенията, които търсим, за да се справим с 

проблемните ситуации, които ни притесняват.  

Когато сте по-наясно с всичко това, шансовете да развиете творчески процес, който наистина ще ви 

помогне да събудите креативността си, непрекъснато се увеличават значително, тъй като когато се 

сблъскате проблем, ще приложите едно от тези действия на практика и ще имате по-голям шанс за 

намиране на креативно решение за него, много по-бързо от други.  
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2) Как да стимулираме творчеството чрез творческия процес 

Творческият процес се осъществява чрез практикуването на ежедневни навици, които ни помагат 

да стимулираме нашата креативност, ставайки все по-иновативни и преодолявайки препятствия и 

предизвикателства. 

И така, за да разберете малко повече за какви навици говорим, ето някои от начините, по които 

можете да работите върху креативността си наум. Ето какво да четете по-нататък: 

Четете повече и всичко по дадена тема: Четенето е нещо, което може да разшири кръгозора ни, 

тъй като винаги ни представя нови реалности. В този смисъл, четенето на повече и четенето на 

всичко, т.е. книги, вестници, списания, статии в Интернет, наред с няколко други материала, ще ви 

помогне да събудите креативността си; 

Правете нещо ново всеки ден: дори да е нов маршрут за работа, гледайте програми и 

видеоклипове, които никога не сте гледали, изпълнявайте дейности, които винаги сте искали, но 

никога не сте имали смелост, накрая, независимо от действието, важното е да инвестирате в 

осъзнаване на нещо ново всеки ден, защото по този начин умът ви винаги ще работи с нови 

реалности и ще намира все по-креативни решения на предизвикателствата, които възникват;  

Мозъчна атака (брейнсторминг, англ. brainstorming): индивидуална или групова дейност за 

изследване, чрез мисли и преживявания, колкото се може повече идеи; 

Посещение на творчески центрове: където хората с общи интереси и цели обменят идеи и работят 

заедно; 

Посещение на културни среди: места, където човекът може да стимулира любопитството и да 

придобие знания; 

Стимулиращи усилия: за да упражнява творчество, човек трябва да работи интензивно, за да 

постигне желаните цели; 

Да имате воля да направи нещо безпрецедентно: творческият процес се основава на излизане от 

обикновеното, на това, което е конвенционално, така че индивидът трябва да „мисли 

нестандартно“ и да не се задоволява с първите отговори или решения, които му хрумнат. 

 

3) Ползи на креативният процес  

Креативният процес носи ползи като например: 

• Вдъхновява тенденции; 

• Генерира решения и иновации; 

• Решава проблеми; 

• Подсилва куража и смелостта; 

• Той насърчава разликата в конкуренцията; 

• Улеснява комуникацията; 

• Насърчава личния и професионалния растеж; 

• Насърчава разнообразието; 
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• Преодолява ограниченията; 

• Допринася за изграждането на по-добро общество и свят. 

Чрез фактори като любопитство, емоция, готовност за иновации, въображение и движение, всяко 

човешко същество може да проявява креативност и по този начин да предлага решения, идеи, 

продукти и услуги, които допринасят не само за индивидуалния растеж, но и за обществото като 

цяло.  
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2.3. Креативност и иновация   
 

Креативността означава провокиране на потенциала на ума да поражда нови идеи. Тази концепция 

се проявява по различни начини, но въпреки това става благо, което не може да бъде измерено. 

От друга страна, иновациите са напълно измерими. Това е въвеждането на промени в относително 

стабилни системи. Освен това се занимава с работата, необходима, за да направи една идея 

жизнеспособна. 

Като цяло е трудно да се определи място, където иновациите не биха били от съществено значение. 

Докато някои бизнеси зависят повече от този ресурс, отколкото други, това е необходимо умение 

за всеки. 

1) Предлага конкурентно предимство 

Способността да се предвижда конкуренцията е една от най-важните причини за иновации. 

Успешният бизнес е в състояние да поддържа операции, услуги и продукти, съответстващи на 

нуждите на клиентите и променящите се пазарни условия. Иновациите увеличават шансовете им 

да реагират и да откриват нови възможности. 

2) Спомага за увеличаване на ROI (от англ. ROI, return on investments - възвръщаемост на 

инвестициите) 

Повишеното конкурентно предимство и непрекъснатите иновации обикновено водят до повишена 

рентабилност. 

Въпреки че измерването на възвръщаемостта на инвестициите на иновациите може да бъде 

предизвикателство за предприемачеството, инвестирането в промяна е добра алтернатива на 

подобряването на броя. 

3) Оказва положително въздействие върху организационната култура 

Иновациите също са в полза на бизнес културата, като увеличават способността за придобиване, 

създаване и най-добро използване на умения, способности и знания. 

Освен това помага за изграждането на навика за непрекъснато обучение и личностно и колективно 

развитие. 

4) Повишава продуктивността 

Икономическият растеж се движи от технологични подобрения, които намаляват производствените 

разходи. В този смисъл различните решения за автоматизация намаляват ръчната работа, 

преработката и провалите. 
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Например можете да използвате мениджър на проекти, за да задавате, наблюдавате и 

приоритизирате задачи. Можете да използвате други методи, за да направите това, но е 

препоръчително да започнете рано, за да отговорите на конкретни изисквания. 

Тъй като вашите нужди се променят, можете да актуализирате инструмента по всяко време и по 

този начин да останете продуктивни.  
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2.4. Видове иновации 
 

Иновациите се откриват в няколко сегмента.  

1) Иновация на продукта 

Включва пускането на продукти, както и промени в дизайна на други вече установени. Може да се 

отнася и за използването на нови материали или компоненти при производството на даден 

артикул. 

2) Иновация на услугата 

Отнася се до всички видове предоставяне на услуги, дори ако не се продава активно, като 

например: логистика, омбудсмански център, консултантска дейност по продажби, 

телекомуникации и др. 

3) Иновация на бизнес модела 

Иновациите в бизнес модела обхващат диференциация в стратегията, маркетинга, веригите за 

доставки, създаването на стойност, структурата на цените или разходите. 

4) Иновация на процеса и технологията 

Това са технологични иновации в областта на производствените процеси или софтуер за 

приложения. Продуктовите иновации, подобренията в качеството или намаляването на разходите 

обикновено вървят ръка за ръка с иновациите в процесите и технологиите. 

5) Организационна иновация 

Този тип пряко влияе върху структурата на организацията. Това може да се случи например с 

процеси или в областта на управлението. Приети са нови инструменти за измерване на 

удовлетвореността на клиентите, оптимизиране на процесите или намаляване на разходите. 

6)  Социална иновация 

При този тип целта не е непременно печалба. Ползата идва за самото общество чрез иновации в 

образованието, намаляване на бедността, равни възможности, здраве и качество на живот. 

7) Природна иновация 

Всички идеи, които допринасят за подобряване на околната среда, са екологични иновации. Това 

се отнася главно за екологично чисти продукти, принос към опазването на околната среда или 

намаляване на емисиите. 

8) Техническа иновация 

Той използва технология по нови начини за подобряване на работните потоци и бизнес 

методологии, както и подобряване на ефективността в организацията. 
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Някои примери включват автоматизация на процесите, разработване на технологии за пазара или 

прилагане на технологични практики за повишаване на производителността. 

9) Корпоративна иновация 

Това се случва по-често чрез сътрудничество и съвместни усилия на екип. Той показва как 

сътрудниците, обществеността или друга група организират научноизследователска и развойна 

дейност заедно. 

10) Маркетингова иновация 

Изследване, разработване и внедряване на нови практики и технологии, които повишават 

eфективността и ефикасността на маркетинговата стратегия. 

Иновациите в дигиталния маркетинг, както и други видове, могат да осигурят огромно 

конкурентно предимство. 

11) Стойностна иновация 

Подобрения, предназначени да намалят разходите, като същевременно диференцират продукта 

на пазара чрез премахване на ненужните стъпки в производствения цикъл. 

И накрая, успешната иновация изисква широко мислене и представяне на пълен набор от 

възможности. Включва прогнозиране на бъдеще, което не винаги е предсказуемо. 
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2.5. Инструменти за творчески и иновативни идеи 
 

 

1) Списък с атрибути 

Тук разделяте проблема на по-малки части, за да го разгледате. Първата стъпка е да се изброят 

атрибутите на обекта. Нека разгледаме четка за зъби: четина, форма, размер, дебелина и т.н. 

Втората стъпка е да се разгледат положителните и отрицателните стойности на всяка 

характеристика. И накрая, променете необходимото. Тази креативна техника ви помага да имате 

иновативни идеи при проектирането на нови продукти. 

2) Биомиметика 

С този ресурс копирате идеи и проекти от природата за решаване на човешки проблеми. Тук 

природата се третира като доставчик на решения. Тези творчески съвети и техники могат да се 

използват за решаване на инженерни проблеми. 

Логиката е, че биологичните организми и техните органи са се развили през годините и 

следователно са надеждни. 

3) Класическа мозъчна атака (Brainstorming) 

Това е групова техника. Съберете екип, запишете проблема в поле, което всеки може да види. След 

това помолете всеки човек да представи своите предложения. Колкото повече, толкова по-весело. 

Ръководителят записва идеите. Няма цензура или оценка на идеи, а само генериране. След като 

идеите бъдат записани, потърсете консенсус относно тези, които могат да бъдат разгледани по-

късно. 

4) Лична аналогия 

Тази творческа техника включва олицетворение на анимирани или неживи обекти или 

идентифициране с концепции или обекти. Вземаш една концепция и я олицетворяваш, като й 

даваш човешки емоции и чувства. 

След това комуникирате персонификацията, емоциите и взаимоотношенията с помощта на ролеви 

игри или снимки. Следващата стъпка е да установите връзки между аналога и обекта. И накрая, 

запишете получената информация. 

5) Контролен списък за подобрения 

Той служи за анализ на идеята и подготовка за изпълнение. Стъпките включват оформяне, 

адаптиране, модифициране, укрепване, анализ на възможни дефекти, сравняване с текущата 

ситуация и накрая подготовка на прототипа. 

6) Отрицателен подбор 

Това е креативна техника за класифициране на идеите. Преглеждате проблема, за да видите какво 

се опитвате да постигнете. 
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След това класифицирате идеите в категориите „Не“ и „Може би“. Разглеждате всички аспекти на 

изпълнението на идеята, като разходи, логистика и др. Целта е да се обобщи най-добрата идея, 

която има най-голям шанс за приемливост. 

7) Техника на шестте мислещи шапки 

Това е творческа техника, която можете да използвате, когато имате нужда от различни видове 

мислене. Много полезно за проучване на иновативни идеи и за решаване на коя от тях да се следва. 

Шест въображаеми цветни шапки в черно, бяло, зелено, червено, жълто и синьо означават няколко 

характеристики. На тези, които правят това упражнение, първо се обяснява значението на всеки 

цвят. 

След това ще анализирате идеи, разбирайки шапката, с която правите анализа. По този начин при 

оценката се вземат предвид фактори като разходи, контрол, ползи, препятствия, логика, 

осъществимост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни планове/Дейности:  

- Свързани с Тема 2 – Учебен план 5 и 6 
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ТЕМА 3 МОТИВАЦИЯ И УПОРИТОСТ 
 

 

 

 

Тази тема ще предостави някои важни разбирания и умения за мотивация и 

лична стабилност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързана с ‘Предприемачески компетенции’   

- Презентационни умения: Отнася се за всички качества, от които се нуждаете, за да 

създадете и представите ясна и ефективна презентация 

- Комуникационни умения: Обмен на информация чрез говорене, писане 
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3.1. Основни концепции 
 

 

 

В основни линии мотивацията е движещата сила за постигането на определени цели. Това е 

временно и динамично състояние, което не бива да се бърка с отделни черти или емоционални 

състояния, дори ако те са свързани. Мотивацията стимулира индивида в усилията му да постигне 

желаните цели, най-често успехи, възнаграждения, награди (най-вече в спорта), но е важна и за 

ежедневните или рутинни дейности за постигане на определен резултат. 

Като цяло, има два вида мотивация: вътрешна и външна: 

- Вътрешна мотивация - възниква, когато хората са вътрешно мотивирани да създават или 

правят нещо, което предизвиква удовлетворение у тях. 

- Външна мотивация - възниква, когато хората са мотивирани от външни стимули, като пари, 

признание, награди, престиж, в конкретни случаи - натиск от страна на връстници, 

принуда, страх и заплахи. 

От друга страна, упоритостта е устойчива решимост да се придържате към план или начин на 

действие, без да се обезсърчавате, да се противопоставяте или да си се влияете от предишни 

неуспехи. Тя е тясно свързана с мотивацията, но двете не са взаимнозаменяеми.  
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Учебни планове/Дейности:  

- Свързана с Тема 1 – Учебен план 1 – Дейност 1  

Упражнение: направете онлайн проучване и намерете глобална компания, в която 

служителите работят с удоволствие. Следете техните коментари относно управлението. 

Следете техните забележки относно това, което ги мотивира най-много.  

 

3.2.  Как да се мотивирате 
 

 

Ще намерите много ресурси (онлайн и офлайн) и курсове за самомотивация, които могат да бъдат 

дълги и понякога със съмнителни резултати. Има обаче няколко прости техники, които можете да 

използвате, за да запазите мотивацията си, които са подкрепени от науката.  

1. Бъдете позитивни! 

Кога отлагаме най-много? Когато сме в лошо настроение.  

Отлагането е техника за управление на настроението, макар и краткосрочно. Но ние сме най-

предразположени към това, когато мислим, че всъщност ще помогне. Най-много отлагане се 

случи сред учениците с лошо настроение, които вярват, че настроението им може да се 

промени и които имат достъп до забавни разсейващи фактори. 

Междувременно, изследванията показват, че щастието увеличава производителността и ви прави 

по-успешни. 

Не малка част от мотивацията играе оптимизма. И така, как да бъдете оптимистични, ако не го 

чувствате? Когнитивните учени предлагат да наблюдавате постигнатия от вас напредък и да го 

отпразнувате. Академичните изследвания установяват, че нищо не е по-мотивиращо от прогреса. 

2. Наградете се! 

Наградите се чувстват добре. Наказанията се чувстват зле. И затова и двамата могат да работят 

добре, за да ви мотивират. Изследванията показват, че наградите са отговорни за три четвърти от 

това, защо правите нещата. 

Изследователите установяват, че възприеманият личен интерес, възнагражденията, за 

които човек смята, че са заложени, е най-важният фактор за прогнозиране на отдадеността 

и удовлетворението от работата. Тя представлява около 75% от личната мотивация за 

постижение. - Дикинсън 1999 

Накратко - поглезете се всеки път, когато попълните нещо от списъка си със задачи. (Да, така 

тренирате куче, но е доказано, че то ще работи и за вас.) 
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Ако не можете да намерите достатъчно страхотна награда, която да ви подтикне, опитайте вместо 

това „устройството за ангажиране“: 

Дайте на приятел 50 евро. Ако изпълните задача до 17:00, получавате обратно своите 50 евро. Ако 

не я завършите, губите 50 евро. Вашият списък със задачи току-що стана много емоционален чрез 

положително наказание.  

3. Осигурете си натиск от връстници! 

Изследванията показват, че натискът от страна на връстниците помага на децата повече, 

отколкото ги наранява. Ако се обградите с хора, които искате да бъдете, ще бъде далеч по-лесно 

да правите това, което трябва да правите.  

Когато хората се присъединят към групи, където промяната изглежда възможна, 

възможността тази промяна да се сбъдне е по-реална. - Чарлз Дюхиг (2012), Силата на навика: 

Защо правим това, което правим в живота и бизнеса 

Голям изследователски проект, в който са проучени над 1000 души от младежките им години до 

смъртта, установява следното: 

Групите, с които се свързвате, често определят типа човек, който ще станете. За хората, 

които искат подобрено здраве, общуването с други здрави хора обикновено е най-силният и 

пряк път на промяна. - Проектът за дълголетие (2012) 

 

 

 

4. Някои примери за самомотивация 

 

a. Човек, който ходи на работа само като средство за плащане на сметките, държи 

семейството си настрана и да удовлетвори шефа си не е самомотивиран; човек, 

който не се нуждае от външни сили, за да отиде на работа всеки ден и намира 

удовлетворение от това, което прави, е самомотивиран 
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b. Ученичка, който изпълнява домашните си задачи само защото родителите й я 

напомнят или й мърморят, или защото я наказват, когато тя не успее да ги изпълни, 

не е самомотивирана; ученичката, която завършва домашното си без натиск, 

защото иска да учи и да успее в училище, е самомотивирана 

c. Жената, която ходи на фитнес само когато приятелите й я карат насила да ходи там 

или защото нейният лекар е категоричен, че трябва да спортува, за да е здрава, не 

е самомотивирана; жената, която харесва начина, по който упражнението я кара да 

се чувства и планира време във фитнеса, независимо дали някой я насърчава, е 

самомотивирана 

 

5. Пример за мотивация в бизнеса 

 

„Предприемачите са готови да работят по 80 часа седмично, за да избягват да работят по 40 

часа седмично за някой друг.“ - Лори Грайнер 

Повечето предприемачи, които започват бизнес, са мотивирани от два ключови фактора: 

свободата и способността да изразяват собствените си идеи. Има огромен риск при управлението 

на бизнес, но мисълта да работят за някой друг им носи повече проблеми от риска да имат 

собствен бизнес. 

Или някои ще твърдят, че болката от „никога да не опитваш“ е повече от болката от „провала“. 

Собственикът на малък бизнес най-вероятно е вложил огромно количество време, пари и енергия 

в своите усилия. Няма гаранция за успех. Пример за мотивация в бизнеса е да държите вратите 

отворени и да не се налага да се връщате в корпоративния свят. 

Друга собственичка на бизнес може да бъде мотивирана да увеличи приходите и поради това да 

реши да инвестира повече пари в маркетинг. Тя може наистина да няма пари за това, но колкото 

по-силна е мотивацията за привличане на нови клиенти, толкова по-вероятно е да направи 

каквото може, за да позволи на повече хора да разберат, че бизнесът й съществува. 

 

 

 

 

 

 

Съвети:  

- Винаги имайте списък със задачи за правене 

- Изградете си собствена система за награждаване  

 



С т р а н и ц а  | 31 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

3.3. Как да мотивирате други 
 

Както отбелязахме досега, мотивацията е нещо могъщо. Тя предсказва успеха по-добре от 

интелигентност, способности или заплата.  

Въпреки че нивото на мотивация е силно свързано с успеха, източникът на мотивация варира 

значително при отделните индивиди и не е свързан с успеха. - Башо и Грант 1994 

Това повдига въпроса, какво е необходимо, за да накараме другите наистина да дадат всичко от 

себе си? Ще разгледаме 4 метода, които са доказани като ефективни през годините.  

 

1. Спрете да ги подкупвате 

Когато актьорите попитали великия филмов режисьор Алфред Хичкок „Каква е моята мотивация?“ 

той им отговарял: „Вашата заплата.“ Наградите определено работят, както вече отбелязахме, но 

както някои изследователи установяват: наградите просто мотивират хората да получават 

награди. Когато наградите изчезнат, хората спират. И ако искате нещо различно от основния 

ръчен труд - ако вършите творческа или аналитична работа - наградите всъщност могат да се 

обърнат срещу вас. 

Трябва да плащате на хората, но трябва да им плащате достатъчно, за да свалите проблема с 

парите от масата. Накратко - за сложни задачи сме по-мотивирани от необходимостта от 

автономност, майсторство и цел. 

Така че, ако наградите са проблематични, какво работи? 

 

2. Накарайте ги да почувстват нещо 

Често говорим за хора, мотивирани от отмъщение, ревност, страх, страст. Може да звучи 

контраинтуитивно, но тези чувства имат много общо и са мощен мотиватор. Рядко правим нещо, 

към което сме неутрални и е много трудно да устоим на нещата, които ни ентусиазират. Така е 

структуриран човешкият мозък. 

Съсредоточете се върху емоциите. Знанието за нещо не е достатъчно, за да предизвика 

промяна. Накарайте хората (или себе си) да почувстват нещо. - Чип и Дан Хийт (2010), Switch: 

Как да променяш нещата, когато промяната е трудна 

Често мислим за работното място като за по-малко емоционално, по-официално и сериозно. А що 

се отнася до мотивацията, изследванията стигат до извода, че това не е много добра идея. Много 

по-продуктивно е, ако можете да промените индивидуалното поведение, като се обърнете към 

чувствата на служителите. 

... същността на въпроса винаги е свързано с промяна на поведението на хората и промяната 

на поведението се случва в изключително успешни ситуации най-вече чрез общуване с 
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чувствата на хората. - Чип и Дан Хийт (2010), Switch: Как да променяш нещата, когато 

промяната е трудна 

И така, кое е най-силното нещо, което хората да изпитват, ако искате да увеличите мотивацията? 

 

3. Наблегнете на прогреса 

Изследването на Тереза Амабил от Харвард установи, че нищо не е по-мотивиращо от прогреса. 

Този модел е това, което ние наричаме принцип на прогреса: от всички положителни събития, 

които влияят на вътрешния трудов живот, най-мощният е прогресът в смислената работа; 

от всички негативни събития най-мощният е обратното на прогреса - неуспехи в работата. 

Считаме, че това е основен принцип на управление: улесняването на напредъка е най-

ефективният начин за мениджърите да влияят на вътрешния трудов живот. - Тереза Амабил 

(2011), Принципът на прогреса: Използване на малки победи за запалване на радостта, 

ангажираността и творчеството на работното място. 

Постоянният брой малки успехи произвежда много повече щастие, отколкото понякога 

преследването на огромни етапи. 

Удовлетворението от живота е 22% по-вероятно за тези с постоянен поток от малки 

постижения, отколкото тези, които проявяват интерес само към големи постижения. - 

Орлик (1998), 100-те прости тайни на успешните хора 

Вашата цел е да имате постоянно предизвикателство, постижения и обратна връзка, както за 

мотивационни цели, така и за да избегнете изтощение и скука. 

От друга страна, когато не чувстваме напредък, когато смятаме, че работата ни е напразна, 

мотивацията умира. 

Така че ги накарахте да почувстват нещо. Демонстрирахте напредък. Как поддържате потока на 

мотивация? 

 

4. 4. Формирайте култ (но не буквално) 

Основната идея тук е да имате споделено убеждение, някаква история. Някои от най-добрите 

фирмени култури са технически култове - група хора, обединени от провокативна идея. Правилно 

проектираната култура често изглежда като култ в ретроспекция, но това не е първоначалният 

принцип на проектиране. Не трябва да се замисляте много как можете да направите вашата 

компания да изглежда необичайна за външни лица. Трябва обаче да помислите как можете да 

бъдете достатъчно провокативни, за да промените това, което хората правят всеки ден. 

Разглеждайки изследването: Какво дава смисъл на живота? Истории. Какво дава смисъл на 

работата? Истории. Какво създава единство и морал? Истории: 

Институциите, които могат да предадат убедителен исторически разказ, често 

вдъхновяват специален вид ангажираност сред служителите. Именно тази отдаденост пряко 



С т р а н и ц а  | 33 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

влияе върху успеха на компанията и е от решаващо значение за създаването на силно 

корпоративно наследство. 

Това е може би пресилен пример, но подходящ: Смята се, че една от причините Линкълн да е бил 

толкова добър президент е, защото е бил страхотен разказвач на истории. 

Всички мотивиращи послания, от маркетинга на Apple до речта на Мартин Лутър Кинг „Имам 

мечта“, правят същото: Те започват с „Защо“. 

 

5. Имайте предвид йерархията на потребностите на Маслоу (известна още като пирамида 

на нуждите) 

Абрахам Маслоу прекрасно обяснява в своята теория, че човешката мотивация има йерархична 

структура, която той нарича нужди на йерархичната теория. Там той фокусира пет основни нужди, 

които хората имат. Те са физиологични, на безопасност, социални, на уважение и 

себереализиране. Физиологичните нужди са основните човешки нужди като храна, подслон, вода, 

секс и др. Безопасността означава сигурност и защита от психически и физически емоционални 

увреждания. Социалните нужди основно се отнасят до дружелюбност и потребности от 

притежание. Това гласи, че човек се стреми към добри отношения с всички колеги или неговата / 

нейната група, като по този начин може да обърне по-голямо внимание на семейството и 

приятелите си. За да могат всички хора да имат нужда от непоклатима и висока оценка на себе си, 

това ще доведе до самочувствието и възхищението, дадено им от обществото. Самочувствието 

може да възникне от вътрешните и външните фактори. Факторите, които убеждават вътрешно, са 

постижения, самоуважение и суверенитет, а факторите, които влияят външно, са признание, 

оценки и социален статус. 
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3.4. Как да преодолеем мотивационният блок 
 

Идва момент в живота ни, когато стигнем до етап, в който чувстваме, че нивата ни на мотивация 

се понижават. Това е често срещано преживяване, през което всеки от нас трябва да премине. Не 

е като да искаме да се чувстваме демотивирани, просто умовете ни достигат интензивно ниво на 

изтощение, стигайки до заключение, което ни дава фалшиво убеждение, че сме уморени и не 

можем да продължим напред Това са класически признаци на мотивационен блок. Ако изпитвате 

мотивационни блокове, има няколко подхода, които можете да предприемете, за да преодолеете 

проблемите, и няколко въпроса, които трябва да си зададете.  

 

1. Как реагирате на предизвикателства? 

Има два типа хора - „защо да се напъвам“ и „защо не“. „Защо да се напъвам“ човекът винаги ще  

избягва от ситуацията, като уверено намира оправдания и причини да избегне проблема. Докато 

човекът с „защо не?“ отношение никога няма да се откаже от задачата и по-скоро ще се опита да 

намери начини да свърши нещата. Както можете да си представите, „защо да се напъвам?“ 

възприятието може да бъде голяма пречка за мотивацията на човека. 

Ако се окажете в подобна позиция, вероятно е време да се откажете от навика и да възприемете 

различно отношение към проблемите. 

 

2. Къде сте фокусирани - върху разсъжденията или резултатите? 

„Или имате причини, или имате резултати.“. Вероятно вече сте чували този афоризъм и трябва да 

знаете - вярно е. Хората винаги попадат в две категории, когато става въпрос за работа за техните 

цели. Има такива, които намират всички ненужни причини, поради които не могат да постигнат 

мечтите си, а след това има и такива, които просто се фокусират върху резултата въпреки всички 

причини. 

Често хората не са в състояние да постигнат целите си, тъй като попадат неволно в капана за 

демотивация. За да водим щастлив, доволен, по-здравословен и по-богат живот, трябва да се 

фокусираме върху резултатите, а не върху причините. 

 

3. „Не може да се направи“ или „Нека се опитаме да направим това“? 

Много пъти, когато сме изправени пред предизвикателство, първият отговор, който измисляме, е 

„Не може да се направи“. Когато нашите умове са настроени на идеята, че нещо не е в състояние 

да се постигне, те в крайна сметка се убеждават, че техните съответни цели или задачи всъщност 

не са в състояние да бъдат постигнати. По този начин те оставят демотивацията да намери път в 

тях и не са в състояние да постигнат желаните резултати, които са търсили. 

Една проста промяна в начина на мислене позволи на много изследователи да открият нови 

основания и да постигнат големи. Много велики умове са постигнали невъобразими резултати 
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само с проста промяна на мисълта. Трябва да се съсредоточите върху промяната на нагласата и 

резултатите ще последват.  

 

4. Придържате ли се към правилата, или ги нарушавате, за да постигнете повече? 

Това може да е противоречиво, но през годините революционните идеи и хора са постигнали 

големи неща, когато не отговарят на общоприетите норми. 

По същия начин, ако чувствате мотивационен блок, тогава е време да излезете от рутинния си 

цикъл и да нарушите правилата, за да можете да правите това, което умът ви казва или това, което 

смятате, че е правилното нещо. Това е единственият начин да излезете от собствения си капан и 

да направите нещо полезно. 

Правенето на едни и същи неща многократно без да виждаме да се случват по начина, по който ги 

искаме, наистина може да ни изнерви. Но ако сме мотивирани, тогава можем да ги накараме да 

работят в наша полза. Е, какво ще кажете да се откажете от демотивацията си и да се стегнете, за 

да направите велики неща? 
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ТЕМА 4 ПОЕМАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА (ПЛАНИРАНЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ) 
 

 

Този модул ще предостави информация и умения по решаващо важната тема 

за планиране и управление на задачи за група или малък екип. Той също така 

ще разгледа практическата страна на ежедневния предприемачески живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързана с „Предприемачески компетенции“   
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4.1. Поемане на отговорности 
 

 

 

 

1. Какво е отговорно поведение? 

Някои може да си помислят, че да си отговорен е същото като да си подотчетен. В скорошни 

изследвания обаче се предполага, че това са съвсем различни нагласи. Да си подотчетен означава, 

че отговаряте и желаете да приемете крайният изход или резултатите от проект или дейност. Но 

отговорността отива много по-далеч. Това е начинът на мислене, който казва: „Аз съм човекът, 

който трябва да осъществи това“, независимо дали произтича от вашата вяра или защото работата 

ви изисква това от вас, или има някаква социална сила, която ви обвързва с това задължение. 

Отговорният лидер проявява това поведение в множество посоки. То влияе върху начина, по 

който лидерът се държи с подчинените, но е еднакво силен в отношенията с непосредствен шеф и 

с други отдели в организацията. И накрая, тo обхваща цялостен набор от ценности и нагласи. 

 

2. Знаете как да ръководите своите подчинени / партньори  

С подчинените лидерите проявяват качеството на отговорно поведение чрез готовност да поемат 

отговорност и да не се страхуват от решения. Това означава да се откажете да бъдете „един от 

групата“ и вместо това да приемете ролята на лидер. Не е много по-различно, когато вместо това 

имате партньори, но тук вие поемате ролята на „първи сред равни“ - вие все още сте лидер, но без 

обичайната йерархия. 

Да бъдеш лидер означава да имаш възглед за своята роля, основан на резултати. Колкото и 

страхотно човешко същество да сте, ефективността ви в крайна сметка се определя от резултатите, 

които вашият екип дава. Отговорният мениджър гарантира, че групата успешно се стреми към 

резултати. 

 

3. Приемете отговорно отношение 

Второто измерение на отговорното лидерство не е поведението, а включва цялостното отношение 

на отговорност. Може да се твърди, че отговорното отношение се проявява в поведението. 

Отношението на отговорност обаче се изразява и по много малки начини. Поведението е фино и 

нюансирано, но също така е важно и осезаемо. 

Отговорното поведение включва извършване на неща, за които няма незабавна награда, но които 

са в най-добрия интерес на екипа. Например, повечето компании не намират ефективен начин да 

възнаградят ръководителите, които отделят време и енергия, за да развият предстоящи лидери. 
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За щастие много лидери продължават да приемат тази роля много сериозно, въпреки факта, че 

никога не могат да получат осезаемо признание или награда за тази работа. 

Никъде отношението на отговорния лидер не се проявява по-ясно, отколкото при използването на 

фирмените ресурси. Отговорният лидер използва ресурси с още по-голямо внимание, отколкото 

ако са техни собствени. В случаите на малки фирми за предприемачество обаче това е случаят 

обикновено, така че трябва да го имате предвид.  

 

4. Парадоксът отговорност-власт 

Често чуваме мениджърите да се оплакват от липсата на власт. Всъщност властта идва само след 

като лидерът демонстрира отговорност. Властта рядко се дава просто от висш ръководител, а се 

печели само чрез отговорно поведение.  

„Ръководството няма власт. Ръководството носи само отговорност. " - Питър Дракър (1939) 

Лидерите трябва да проявяват и да изискват отговорно поведение от себе си и от своите 

подчинени. Това е, което им позволява да имат максимално влияние. 

Как можете да увеличите собствената си отговорност? Първата стъпка е да се съсредоточите върху 

факта, че вече не отговаряте основно за собствените си крайни изходи и резултати, а за 

резултатите на вашия екип. Не става въпрос за това какво правите, а за това какво постига вашият 

екип или организация. Това е огромен скок за мнозина и, за тяхно съжаление, голяма част от тях 

никога не го постигат. 
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Следващото е да приемем парадокса отговорност-власт. Комбинацията от вашето отговорно 

поведение с вашето отговорно отношение ви дава силно влияние и ускорява развитието ви в 

лидерството. 

5. Пет нагласи, които са важни на работното място 

Може да изглежда, че уменията и опитът са най-важните характеристики на служителя, но 

отношението играе също толкова голяма роля. В крайна сметка каква полза от големите 

професионални умения, без нагласата да се демонстрират? Има пет основни нагласи, които 

малкият бизнес трябва да търси сред служителите, за да осигури хармонична професионална 

среда и продуктивен персонал. 

 

- Уважение към другите 

Уважението на работното място не се простира единствено до начина, по който служителите 

взаимодействат с ръководството. Хората, които имат самоуважение, не следват сляпо заповедите 

на мениджърите, независимо от всичко; те мислят за себе си и представят алтернативни идеи на 

моменти, но с уважение. Служителите също трябва да имат уважително отношение при 

взаимодействие с потребители и клиенти, както и с колеги. Хора с такъв тип нагласа са готови да 

се отнасят учтиво и професионално към другите, дори ако не са съгласни с гледната точка на 

другия човек. 

 



С т р а н и ц а  | 40 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

- Заразителен ентусиазъм за живота 

Личност ентусиазирана от живота като цяло, излъчва положителна енергия, която се прехвърля 

върху всички около нея. Тя се гмурка във всеки проект с интерес, усвоява с нетърпение нови 

умения и идеи и бързо ги прилага в работата си. Някои хора се раждат с положителна енергия, но 

тя също може да бъде развита. Научете персонала си да подхожда към всяка ситуация, 

положителна или отрицателна, като предизвикателство и възможност. 

Приемете нагласата „чашата е наполовина пълна“ във фирмата си и насърчете служителите да 

надграждат върху нея. Скоро те ще развият ентусиазирано отношение към колеги, клиенти и 

всичко, което правят. 

 

- Ангажираност към работата 

Малкият бизнес се нуждае от служители, които са не само ангажирани с целите и инициативите, 

които засягат крайната точка, но също така са ангажирани със своите конкретни позиции. 

Служителите проектират ангажирано отношение, като показват готовност да направят всичко 

необходимо, за да изпълняват задълженията на своите работни позиции, и чрез разработването 

на нови идеи, да направят компанията още по-добра. Когато ангажираните хора работят заедно 

като екип за постигане на целите на компанията, всички добиват полза от това. 

 

- Иновативни идеи и намиране на нови начини 

Служителите с иновативно отношение не се свенят да опитат нещо ново или да намерят различен 

начин да направят нещата. Малкият бизнес се нуждае от служители, които могат да мислят 

нестандартно и да въвеждат нови начини за постигане на съществуващи задачи и подход към 

целите. Служителите с такъв тип нагласа знаят, че техните идеи може да не се окажат най-добрият 

начин да направят нещо, но че най-големият провал е да не да дадеш поне една възможност на 

новите идеи. 

 

- Отзивчивост към другите 

Важно е да имате отзивчиво отношение по време на работа, независимо дали това означава да 

помагате на клиентите и потребителите с техните нужди или да помагате на колегите да постигнат 

общите цели на компанията. Колкото по-отзивчиво е отношението на служителя, толкова повече 

хора ще искат да бъдат около тях на работа и толкова по-склонни са да си партнират с тези 

служители по ключови проекти и инициативи. 

 

 

Учебни планове/Дейности:  

- Свързани с Тема 1 – Учебен план 1 – Дейност 1 
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Изгответе план за вашите дейности за следващата седмица. В края на седмицата проверете дали 

сте успели да постигнете всичко планирано и се опитайте да го подобрите и да постигнете малко 

по-високи цели през следващата седмица. 

 

4.2.  Съставяне на плана 
 

 

Като цяло планирането е оптималното разпределение на ресурсите за постигане на определен 

резултат, както и цялата дейност по определяне на целите, задачите и действията в бъдеще. Ако 

се направи ефективно, това може да намали много необходимото време и усилия за постигане на 

целта. Планът е като карта - когато следва план, човек може да види колко е напреднал към целта 

на проекта си и колко е далеч от дестинацията си. 

Процедурите за планиране варират в широки граници в зависимост от размера на компанията, 

сроковете, финансовия брой, участващите хора и много други. Във всяка област има различни 

видове планове, които помагат на компаниите да постигнат ефективност и ефективност. Има 

обаче няколко стъпки, които могат да помогнат при подготовката за бъдещи задачи и дейности: 

 

1. 1. Да осъзнаваме възможността 

Този етап на информираност се разглежда от някои мениджъри като предшественик на реалния 

процес на планиране, вместо да го приема като действителна част от процеса. 

2. Поставяне на стъпки или цели 

Целите, които ще насочват хода на организацията в бъдеще, трябва да бъдат ясни, кратки и 

конкретни.  

3. Разработване на предположения 

Прогнозирането играе важна роля за обещаване. Използвайки прогнозиране, организациите се 

опитват да отговорят на различни въпроси относно бъдещите очаквания и изявления за действия. 

4. Определяне на алтернативни действия 

Винаги е полезно да се търсят и намират алтернативни начини на действие, особено тези, които 

не се виждат незабавно. При това мениджърът обикновено използва проучвания, експерименти и 

опит, за да идентифицира и разработи няколко възможни начина на действие. Малките компании 

и стартиращите компании обикновено са много гъвкави при този подход, така че не се 

страхувайте да експериментирате! 

5. Оценка на алтернативни посоки 

След като бъдат идентифицирани алтернативни посоки на действие след търсене на алтернативни 

посоки и проучване на техните силни и слаби страни, те трябва да бъдат оценени в светлината на 
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това колко добре всеки би помогнал на организацията да постигне целите си. Оценяването на 

алтернативите включва също определяне на разходите и очакваните ефекти от всеки. Оценката 

може да бъде трудна поради несигурност за бъдещето, различни нематериални фактори и 

неточни предпоставки зад плановете. 

6. Избиране на посока 

След като идентифицират алтернативите и внимателно обмислят достойнствата на всеки, сега 

мениджърите трябва да приемат план и да изберат един начин на действие. 

Имайте предвид, че понякога ще бъде възможно да следвате няколко курса вместо един най-

добър. Всичко зависи от вашите цели и можете да си позволите да бъдете гъвкави в това 

отношение. 

7. Бюджетиране 

Тук нещата стават сериозни! Когато се вземат решения и се задават планове, последната стъпка за 

осмисляне им е количественото им определяне с числа, превръщайки ги в бюджет.  

 

 

 

Свързан с „Финансови компетенции“ 
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4.3. Как правилно да делегирате задачи 
 

Една от ключовите точки за изграждането на успешен екип е да се научите как да делегирате 

работата на други. Ако направите това добре, можете бързо да изградите силен и успешен екип от 

хора, способни да отговорят на изискванията, които другите поставят. Ето защо делегирането е 

толкова важно умение и е такова, което непременно трябва да научите! 

 

Кога да делегирате? 

Делегирането на работа на други е много продуктивен подход, когато се прави правилно, но това 

не означава, че можете да делегирате каквото и да било. За да определите кога делегирането е 

най-подходящо, трябва да си зададете няколко ключови въпроса: 

- Това задача, която може да изпълни някой друг ли е или е важно да я изпълните самите 

вие? 

- Дава ли задачата възможност на някой друг да развие нови умения или да придобие нови 

знания? 

- Повтаряща задача ли е? 

- Имате ли достатъчно време, за да делегирате ефективно тази задача? Трябва да имате на 

разположение време за подходящо обучение и обяснения, заедно с обратна връзка и 

корекция на проблемите. 

- Това задача ли е, която може да бъде делегирана? Имайте предвид, че някои задачи са от 

решаващо значение в дългосрочен план (като набиране на нови хора или вземане на 

финансови решения) и не трябва да бъдат делегирани. 

Когато решите да делегирате задача на някой друг, винаги е добра идея да следите. Дори 

обикновена електронна таблица или дъска  ще свърши работа в този случай.  

 

На кого да делегирате? 

Има няколко фактора, които трябва да обмислите: 

- Знанието и опита на индивида 

- Предпочитаният стил на работа 

- Текущото работно натоварване на човека 

 

Как би трябвало да делегирате? 

Няколко принципа могат да бъдат полезни тук: 

- Ясно обяснете желания резултат и преминете през целия работен процес 
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- Идентифицирайте ограниченията и границите. Ако има правомощия, отговорност или 

линии на отчетност, които не трябва да се пресичат - изяснете това от самото начало 

- Съпоставете размера на отговорността с размера на правомощия 

- Делегирайте на възможно най-ниското организационно ниво. Ако сте малка компания от 

5-10 души, това не винаги е приложимо, но трябва да го имате предвид 

- Осигурете подкрепа и бъдете готови да отговорите на въпроси. Комуникацията е от 

решаващо значение навсякъде! 

 

Дръжте под контрол 

Отделете време, за да обясните на хората защо са избрани за работа, какво се очаква от тях по 

време на проекта, целите, които имате, всички срокове и срокове и наличните ресурси. Ако е 

необходимо, определете график за проверка за напредък. 

Като делегират ефективно, лидерите понякога трябва да намерят баланса между предоставянето 

на достатъчно място на хората да използват своите способности с най-добър ефект, като 

същевременно продължават да наблюдават и подкрепят достатъчно внимателно, за да 

гарантират, че работата е свършена правилно и ефективно. 
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4.4. Управление на екип онлайн 
 

 

Виртуалните екипи все повече се превръщат в факт от бизнес живота. Още преди глобалната 

пандемия и работни реалности в карантина, работата от разстояние (онлайн) беше постоянно 

нарастваща тенденция в много страни, индустрии и сфери на работа. 

Имайте предвид, че работата, управлението и ръководството на екип онлайн не е драстично по-

различна от средната ежедневна офис среда, но има няколко неща, които ще помогнат за 

изглаждането на процеса.  

 

1. Имайте добра комуникационна система 

Поддържането на гладка комуникация зависи от това, което организацията реши, че работи най-

добре. В зависимост от структурата на екипа комуникацията е възможна по много начини; имейл, 

програма за текстов чат, видео чат и др. Мрежата за комуникация е много важна за споделяне на 

информация, документи, отчети и друга необходима документация - направете внимателно 

проучването си, преди да изберете инструментите си. 

Някои от най-полезните инструменти за управление на екипа и сътрудничество са: 

- Google Календар - той ще ви помогне да организирате графика на срещите си и да следите 

всички срещи сред още по-големи екипи 

- Trello – инструмент за сътрудничество, който може да ви помогне да организирате вашите 

проекти и задачи във визуално представени табла. Това е като бяла дъска, пълна със 

списъци с лепящи бележки, като всяка бележка е задача за вас и вашия екип. 

- Инструмент за аудио / видео конферентна връзка - има много опции, които стават все по-

достъпни и лесни за използване по време на пандемията на коронавирус, като Zoom, 

Microsoft Teams, Google Meet, Goto Meeting 

- Slack – комуникационна платформа с голям списък с инструменти, като чат канали, опции 

за споделяне на файлове и интеграция с над 150 услуги на трети страни, като Google Drive, 

Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope , Zendesk и Zapier. 

 

2. Бъдете налични 

Това може да бъде изолираща работа виртуално. Не карайте членовете на вашия екип да се 

чувстват отсъстващи; да бъдете в редовен контакт, за да говорите не само за ежедневните си 

задължения, но и за общите въпроси относно техния ден, настроение и социален живот. Разбира 

се, трябва да имате граници, а не да посягате в личния им живот.  
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3. Провеждайте редовни срещи - както с отделни хора, така и с целия екип 

Срещите в екип са нещото, което свързвате с работата онлайн, и те наистина са от съществено 

значение за цялостния напредък. Трябва да имате и индивидуален подход, за да следите 

отделните проблеми или специфики. Наистина е полезно, ако от време на време имате 

индивидуални срещи с всеки член на екипа - може би някои от тях имат проблеми или искат 

повече / по-малко отговорности и не се чувстват комфортно да говорят пред всички.  

 

4. Насърчавайте неформални разговори 

Хората са социални животни и са склонни да приемат най-лошото, ако не знаят какво правят 

другите. За да подпомогнете изграждането на взаимоотношения и доверие между членовете, 

насърчавайте екипа си да споделя чувствата си и да говори неофициално, когато може. Нищо 

твърде лично, някои малки разговори за деня им, времето, техните домашни любимци, деца или 

близки - това може значително да подобри настроението.  
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ТЕМА 5 Учене чрез опит и работа с други 
 

 

Тази тема ще ви научи как да извличате ценен опит от минали действия и грешки и как да 

накарате вашата мрежа от приятели и познати да работи за вашите цели и взаимни интереси 

 

 

 

 

 

 

 

Свързана с „Предприемачески компетенции“   
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5.1. Учене чрез опит - защо е важно? 
 

 

 

В образователната теория е общоприето, че само чрез преживяванията, приемайки грешки и 

неуспехи, можем да направим свои собствени изводи, за да продължим напред. Ученето е да 

напредваме и да растем, без нищо или никой да ни спира, да избягваме трудности и препятствия, 

да размишляваме върху неуспехите и да ги преодоляваме. Обикновено е нереалистично да се 

очаква, че някой ще се учи чрез житейския опит на другите, въпреки техните съвети, настоявания и 

образователни насоки. 

„Опитът е нещо, което не получаваш, едва след като имаш нужда от него“ - Сър Лорънс 

Оливие 

Във всяка сфера на живота, не само в бизнеса, е много важно да разберем, че правим грешки, 

защото не сме перфектни и това не е провал, а част от учебния процес. Ако искаме да се учим, да 

се развиваме и усъвършенстваме, без съмнение ще се провалим. Все пак да станем и да 

продължим напред ни прави по-силни, по-смели и по-мъдри. Това ни дава колекция от причини 

да се гордеем. 
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5.2.  Размишлявайки върху успеха и неуспеха 
 

Личните размишления ни позволяват да обработваме и осмисляме всички добри (и не толкова 

големи) учебни и работни преживявания, които сме имали. Всеки може да се възползва от 

ангажирането в някакъв вид размисъл, но е още по-полезно за всички, ако можем също така да 

насърчим другите да растат чрез лично размишление. Няма универсален метод за размисъл. По 

същия начин няма причина да се ограничава размисълът върху личния или професионалния опит. 

Размисълът е общ термин за онези интелектуални и емоционални дейности, в които хората 

се ангажират да изследват своите преживявания, за да доведат до ново разбиране и 

оценяване. - Boud, Keough и Walker, 1985 

 

1. Ползи 

- Помага ви да се учите от грешките си. На път сме да повтаряме нашите грешки и 

неуспехи, ако не се замислим върху нашите грешки и неуспехи. Можем да бъдем по-умни 

и да изберем да разсъждаваме върху тези грешки и неуспехи, да разберем какво се е 

объркало, да видим как можем да ги предотвратим в бъдеще. Грешките и неуспехите са 

ценни инструменти за обучение, защото можем да ги използваме като стъпка към по-

добро, вместо за нещо, от което да се срамуваме или да сме разстроени 

- Помага ви да помогнете на другите. Като рефлектирате върху себе си, можете да 

получите много прозрения, които могат да бъдат ценен опит за обучение и за другите. 

Винаги можете да споделите наученото, за да помогнете на другите да преминат през 

същите неща. 

- Дава ви положителна обратна връзка. Когато обмисляме нещата, които сме направили 

правилно, това ни позволява да отпразнуваме малките успехи в живота - както 

професионални, така и лични.  

- Дава ви перспектива. Грешка, провал, стресиращ проект или нещо подобно може да 

изглежда като че означава всичко на света. Това може да бъде изключително 

съкрушително. Ако обаче отделим минута, за да направим крачка назад и да обмислим 

тези проблеми и как в общата картина те не означават толкова много, това може да ни 

успокои и да намали нивата на стрес. Получаваме перспектива и това ни дава възможност 

да се съсредоточим върху по-важното 

 

2. Как да преодолеем провала 

- Приемането е ключово. Признайте, че резултатът не е такъв, какъвто сте се надявали. Това 

може да е малко болезнено, но колкото по-бързо го приемете, толкова по-бързо можете 

да го преодолеете. 

- Имайте предвид - това, че сте се провалили, не означава, че вие сте провал. Вместо да 

приемате този деструктивен начин на мислене, трябва да знаете, че с всеки опит да 



С т р а н и ц а  | 50 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

предприемете неуспех става все по-малко вероятно. Това е така, защото научавате уроци 

от всеки неуспех 

- Всеки успешен човек се е провалил в даден момент. Успехът „за една нощ“ просто не е 

реалистичен маршрут за по-голямата част от хората и в днешно време социалните медии 

не правят добро услуга в това отношение. Често виждаме само успехите на хората, които 

следваме или се възхищаваме. Неуспехите им рядко се показват на публично място. Не 

бъркайте акцентите в социалните медии на хората с реалния живот.  

- Кажете, че сте се провалили на глас на някого. Понякога това може да бъде огромно 

облекчение. Когато споделяте поражението, което сте преживели, с някой друг, вие 

предотвратявате срама да диктува вашите действия. Неуспехът не трябва да бъде тайна. 

Като го казвате на глас, вие поемате силата, която провалът има над вас. 

- Продължавай напред. Да, размисълът е добър. Не искате обаче да прекарвате твърде 

много време в мислене за провала, преди да предприемете отново действия след това. 

Научете урока и опитайте отново! 
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5.3. Работа в екип 
 

Работата в екип е съвместно усилие на групата за постигане на обща цел или за изпълнение на 

задача по най-ефективния и ефикасен начин. Това е една груба дефиниция и не покрива нито една 

от сложните подробности в управлението на екипи, но в повечето случаи лесно достъпните 

материали ще говорят за по-големи екипи и големи организации. В тази тема ще разгледаме само 

най-важните принципи за успешно управление на относително малък екип. 

 

1. Имайте ясна мисия, цели и очаквания 

Всяко успешно управление на екип започва с отговорите на два много основни въпроса - защо 

екипът съществува и кои цели трябва да бъдат изпълнени (на индивидуално и екипно ниво). 

„Защо“ говори със сърцето, а целите - с ума. За да извлечете най-доброто от хората, трябва да се 

обърнете и към двете. „Защо“ е и лепилото, което обединява хората и ги свързва на емоционално 

ниво. 

Но да сте единствено силно мотивирани никога не е достатъчно. Също така трябва да имате ясна 

цел какво трябва да бъде постигнато и какви стъпки да предприемете, за да стигнете до крайната 

цел. Твърде много пъти мениджърите приемат, че екипът просто знае какво трябва да се направи 

и как може то да се постигне.  

Тъй като хората не могат да четат мислите, винаги трябва ясно да съобщавате какво трябва да се 

направи, какво се очаква от всеки индивид и какви са стандартите. 

 

2. Изградете доверие сред екипа 

Една от най-големите заплахи за един екип да се превърне в нефункционална група хора е 

липсата на доверие. Ако членовете на екипа са в отбранителна позиция, тъй като липсва доверие, 

те често не се подкрепят взаимно, клюкарстват, манипулират или дори правят заговор помежду 

си. Това е голяма загуба на енергия, време и ефективност.  

Но тогава големият въпрос е как да изградим доверие сред членовете на екипа? Изненадващо е, 

че най-ефективните начини за изграждане на доверие не са това, което лидерите обикновено 

приемат. Това е противоинтуитивно, но дейностите, които имат малко влияние върху 

изграждането на доверие, са изграждане на екип, отдаване на признание и пълна прозрачност.  

От друга страна, дейностите, които най-много ще спомогнат за изграждане на доверие, е да 

покажете уязвимост като лидер, съобщавайки намерението зад действията и следвайки 

ангажиментите. Накратко: като лидер е по-добре да бъдеш човек и да показваш своите 

уязвимости. Показвайте истински интерес към членовете на вашия екип, насърчавайте ги да 

споделят опит, демонстрирайте достоверност и почтеност, следвайте по много начини и ясно 

съобщавайте за намеренията, които стоят зад вашите действия като лидер. 
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3. Провеждайте редовни срещи за планиране и преглед 

Срещите могат да бъдат огромна загуба на време. Но не и ако са управлявани правилно с много 

ясно и конкретно намерение. Екипът се нуждае от ясна структура за планиране и наблюдение, с 

редовна комуникация лице в лице. Такъв подход води до ангажираност на екипа, отчетност и 

ориентация към резултатите. 

Като ръководител се уверете, че сте задали ясна рамка за начина, по който задачите ще бъдат 

приоритизирани, делегирани и контролирани. 

 

4. Бъдете добър треньор 

Според многобройни изследователски статии най-важното нещо, което добрите лидери правят по 

различен начин, е че обучават членовете на своя екип. Те отделят време за всеки човек, за да им 

покажат как нещата могат да се направят по-добре, осигуряват насърчение, подкрепа и други 

ресурси, необходими на хората да процъфтяват. Добрите лидери като треньори активно слушат, 

изграждат отношения, задават въпроси и дават конструктивна обратна връзка. Ако искате успешно 

да управлявате отбор, трябва да станете добър треньор. 
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5.4. Работа в мрежа (нетуъркинг) 
 

1. Основите 

В най-широк смисъл, мрежите са за: 

- Установяване на връзки с хората и развиване на взаимноизгодни взаимоотношения 

- Да помолите хората за съдействие (без да се чувствате като да се натрапвате) 

- Събиране и обмен на информация, контакти и опит 

- Слушане 

Независимо дали разширявате мрежата си, за да си намерите нова работа, да развиете 

настоящата си кариера, да проучите нови възможности за кариера или да разширите 

професионалния си хоризонт, важно е да се съсредоточите върху работата в мрежа като обмен на 

информация, контакти или опит. Във всяка индустрия или ниво на кариера, работата в мрежа ви 

помага да създадете лични връзки и да изградите отношения на подкрепа и уважение, за да 

откриете и създадете взаимни ползи. 

В днешно време работата в мрежа е важна, защото ви позволява да постигате по-бързо целите си, 

увеличава видимостта си, предоставя бъдещи кариерни или професионални възможности и не на 

последно място - предлага асоциация с хора / ресурси, които можете да използвате за цял живот. 

 

2. Бъдете готови 

- Подгответе лично представяне, което е ясно, интересно и добре доставено. Това ще ви 

позволи да започнете разговор уверено и да споделите информация за вас и вашите 

интереси. 

- Най-новите новини или публикации в социалните медии могат да предоставят 

актуализации за текущи събития и индустриални новини, които ще ви помогнат да се 

свържете. 

- Бъдете готови да се свържете във всеки един момент. Можете да се свържете в мрежа на 

конференция, сватба, игра с топка или на автобусната спирка. Наистина ще помогне, ако 

сте екстровертен човек, но дори и да не сте, има много възможности, където можете да се 

свържете с хора в по-официална среда. 

- Определете целите, които искате да постигнете на събитието в мрежа, преди да тръгнете 

(напр. Научете повече за определена област, да развиете работа / стажове, да намерите 

партньори и т.н..) 

 

3. Създайте своята кратка презентация (elevator pitch) и се свържете 

- Създайте кратка презентация - бърз начин да се представите при запознанства с 

непознати. Кратката презентация поставя основата защо някой би се интересувал да научи 
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повече за вас. Може да се използва в различни условия, включително конференции, 

панаири на труда, посещения на градски училища, социални посещения и т.н. Нека бъде 

кратко и просто и се опитайте да направите интересно първоначално изявление. Хората са 

по-склонни да слушат, ако привлечете вниманието им с първото изречение.  

- Отидете там, където са хората и бъдете забележими 

- Установявайте зрителен контакт с онези, които говорят. Невербалната комуникация е 

много важна и сложна област на обучение, но можете да се придържате към основите - 

гледайте хората в очите, опитвайте се да изглеждате заинтересовани от тях, бъдете учтиви 

и се усмихвайте! 

- Слушайте повече, говорете по-малко. Когато сте в нова среда, няма да изглежда добре, 

ако изглеждате твърде натрапчиви.  

- Движете се из стаята. Ще получите повече шансове да бъдете забелязани и да срещнете 

нови интересни хора. 

 

4. Ангажирайте се 

- Първите 60 секунди от разговор с непознат са най-трудните, но ще станат по-лесни, когато 

научите повече за човека, неговия опит и интереси. Общите черти помагат на „непознати“ 

да се свържат. 

- Разбийте леда с отворен въпрос: Вие ли сте...? Вие ли ... След това задайте близък въпрос: 

Кой? Къде? Кое? След това повторете с по-отворени въпроси.  

- Хората, които са най-добри в работата в мрежа, са най-добрите слушатели. Всеки ще 

говори с вас в продължение на десет минути, ако не говорите за себе си. 

- Водете разговори за качество, а не количество. При големи събирания се задоволете с 

качествен разговор с 5-7 души, които ще ви запомнят и това, за което сте говорили на 

следващия ден. 

- Уважавайте времето.  Обърнете специално внимание на сигналите от другия човек, 

показващи, че са готови да продължат нататък. 

 

5. Направете преглед 

- Водете записки след събитието в мрежа; направете списък с кого сте разговаряли, за да не 

забравяте как и кога сте се срещнали. Добре известен трик за свързване на лице с име е по 

време на въвеждането между вас двамата да повтаряте устно името им по някакъв 

непринуден начин. Когато се представят, можете просто да кажете „Майкъл? Приятно ми е 

да се запознаем, аз съм Николай ”или подобна фраза.  

- Казвайте „Благодаря". Покажете своята благодарност за препоръка, дори и да няма 

резултат от потенциалния клиент. 

- Спазвайте обещания. Ако предлагате да „предприемете действия“, изпълнете 

обещанието. 

- Бъдете упорити. Работата в мрежа е безкрайна задача. 

- Информирайте вашата „мрежа“. Споделяйте добри новини, истории за успех, ресурси и 

информация с вашата мрежа. 
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6. Не забравяйте 

- Качество над количество 

- Опознайте хората както лично, така и професионално 

- Отделете време да представите други 

- Срамежливостта може да се изтълкува погрешно като безразличие 

- Направете кратка почивка, като се обърнете към някой, когото познавате 

- Разговорът е двупосочен 

7. Десет бързи съвета за работа в мрежа 

- Кратка презентация - Опишете се кратко и впечатляващо. 

- Бъдете различни - Разграничете се. Целете се високо. Бъдете най-добри в нещо. 

- Помогнете на другите - Помогнете на другите и те ще ви помогнат. 

- Лична почтеност - почтеността, доверието и репутацията са жизненоважни за създаването 

на мрежи. 

- Съответно насочване - Групи и контакти, свързани с вашите цели и възможности. 

- Планове и цели - Планирайте вашата мрежа - и знайте какво искате. 

- Последващи действия - Проследяването на срещите и препоръките кара нещата да се 

случват. 

- Бъдете позитивни - Оказвайте положително влияние върху всички и всичко. 

- Устойчиви фокусирани усилия - Бъдете фокусирани - и винаги готови. 

- Баланс в живота - Да бъдеш балансиран и обоснован изгражда увереност. 

8. Заключителни мисли 

Всеки път, когато се срещате с някой непознат, вие сте стъпка по-близо до това да се чувствате по-

уверени и да вярвате в способността си да се учите и израствате от вашата мрежа. Най-добрата 

мрежа не е просто еднократна асоциация, а непрекъсната връзка. Работата в мрежа не спира, 

след като събитието или срещата приключат. Не забравяйте да се свържете с тези, които сте 

срещнали, да поддържате връзка, да споделяте информация и да предлагате помощ по какъвто и 

да е начин. Един добър метод за поддържане на контакт с вашата мрежа е чрез социалните 

медии. 
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