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Уменията за самостоятелната заетост представляват
способността да се подходи към собственото
кариерно развитие с иновативност и креативност.

Да бъдеш самостоятелно зает означава да можеш да
идентифицираш възможностите и да ги превърнеш в
действия, които придават стойност; да откриваш и да
управляваш нужната информация и ресурси, както и
да се придържаш към намеренията си въпреки
трудностите по пътя.

Самостоятелно заетото лице трябва да бъде
запознато с потенциалните рискове, да може да се
справя с предизвикателствата и да се учи както от
успехите, така и от провалите.



Притежаването на умения за самостоятелна заетост или
предприемачество може да отвори нови кариерни пътища за вас.
Това е особено важно за младите хора, повлияни от
безработицата или за хора от мигрантски произход, които се
налага да преминат през процедура по приравняване на
квалификациите си преди да успеят да си намерят работа в
страната домакин.

Да бъдеш самостоятелно зает: 

• предполага повече креативност, тъй като буквално си
създаваш трудова заетост за себе си

• предоставя по-голяма автономност, тъй като не зависиш от
шефа си или от колегите

• предоставя по-голяма гъвкавост, тъй като само решаваш
какво, къде, кога и как



Ето някои вдъхновяващи истории на хора, които са 
избрали самостоятелната заетост / 
предприемачествота като свой професионален път:

Бидейки диагностициран с разстройство с дефицит 
на вниманието, Камерън Херолд става успешен 
предприемач и сега помага на бъдещите 
предприемачи да сбъднат мечтите си.

Мая Пен е карикатурист, предприемач и дизайнер, 
която стартира първата си компания на 8-годишна 

възраст. Мая е застъпник на устойчивия бизнес –
тя произвежда екологично чисти дрехи и аксесоари.

https://www.ted.com/talks/cameron_herold_let_s_raise_kids_to_be_entrepreneurs#t-266222
https://www.ted.com/talks/maya_penn_meet_a_young_entrepreneur_cartoonist_designer_activist#t-375602


За да бъдете самостоятелно заети или да стартирате
собствено начинание е необходимо да притежавате набор
от умения, които могат да бъдат разделени на:

• „твърди умения“ – писане на бизнес план, бюджетиране
и данъчно облагане, трудово законодателство, и др.

• „меки умения“ – креативност, устойчивост, справяне с
риска, работа в екип и други.

За пълния списък с компетентности за предприемачество,
идентифицирани от ЕС, вижте Рамка на предприемаческите
компетентности.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581




За да станете „шеф на себе си“ е необходимо да
познавате правилата на играта. В ролята си на учащ от
начално ниво е необходимо да знаете как
самостоятелната заетост или предприемачеството се
различават от другите видове икономическа дейност.

Познавайки всички преимущества и недостатъци можете
да започнете да разработвате ваша собствена
предприемаческа идея – важно е идеята ви да посреща
реалните нужди на потенциалните ви клиенти.

И накрая, важно е да познавате ключовите стъпки, които
трябва да предприемете, за да станете самостоятелно
заети.



Познавате своите силни 

страни и качества, които 

ще ви помогнат да станете 

самостоятелно заети

Планирате ресурсите, 

нужни за реализация 

на идеите ви

Разпознавате потенциала 

на дадена идея и оцените 

рисковете свързани с нея



1. Какво означава да бъдеш самостоятелно зает?

2. Историята на двама предприемачи

3. Историята на играчките LEGO®

4. Идентифициране и анализиране на проблем

5. Анализ на нуждите на клиента

6. Формулиране на стойностно предложение

7. Планиране на ключови стъпки

8. Ключови ресурси

9. Разбиране на личния бюджет

10. Канава на бизнес модел



Научете с какви препятствия 

собственикът на компанията LEGO®

е трябвало да се справи по пътя 

към успеха и кои качества са му 

помогнали да изведе компанията 

на върха. 





За да станете самостоятелно заети е необходимо да
свършите малко подготвителна работа – от
разработването на идея до уточняване на клиентската ви
база и анализиране на съществуващия пазар.

След като направите това можете да пристъпите към
избора на най-подходящата правна форма на вашето
начинание и преценяване на различните финансови
възможности.

Това знание ще ви помогне да минимизирате рисковете,
които обикновено са свързани със самостоятелната
заетост.



Оценявате своите умения 

и да планирате действията 

към самостоятелна заетост

Разпознавате ценните 

ресурси и да ги 

управлявате

Откривате информация 

за минимизиране на 

рисковете и 

несигурността



1. Оценяване на собствените предприемачески умения

2. Минимално жизнеспособен продукт

3. Профилиране на вашите клиенти: карта на емпатията

4. Анализ на пазара

5. Опции за самостоятелна заетост

6. Правни форми

7. Възможности за финансиране

8. Планиране на разходите

9. Изчисляване на приходите

10. Канава на бизнес модел







В ролята си на обучаващ се от напреднало ниво можете
да продължите да работите върху аспектите, които също
са важни за успеха на вашата бизнес идея – като
развиването на отношенията с вътрешната аудитория
(служителите ви) и външната аудитория (клиентите,
доставчиците, лицата извършващи мониторинг и др.)

Ползотворните отношения с различните групи по
интереси, могат да ви помогнат да останете на
повърхността в кризисни момент, но за да имате по-
голяма сигурност е важно да прецените и къде се крият
потенциалните рискове.



Подобрите уменията си и 

поемате отговорност за 

създаване на стойност

Ангажирате правилните 

хора, за да превърнете 

идеите в действия, 

създавайки стойност

Минимизирате рисковете 

и да взимате решения в 

ситуации на несигурност 

и неяснота



1. Историята за водата в селото

2. Пирамидата на продуктивността

3. Три начина за измерване на адаптивността

4. Изграждане на екип

5. Инструменти за придобиване и задържане на 

клиенти

6. Нетуъркинг за успех

7. PESTLE анализ

8. Петте конкурентни сили на Портър

9. Оценка на риска

10. Канава на бизнес модел






