
Добре дошли във Втора глава!

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В ПРЕДРИЕМАЧЕСТВОТО

Здравейте! Аз съм
Томас!Нека

продължим с нашия

курс. Сега започвам
Втора глава.



wINGS - "Internationalization  serious Game for Start-ups and entrepreneurs„
е обучителен курс, създаден по програма Еразъм+, който запознава с

основните аспекти на процеса на интернационализацията.

wINGS курсът е съставен от 6 глави: 
Нагласа за глобално предприемачество, Ключови компетентности в
предприемачеството, Управление на несигурността, Междукултурно

общуване, Умения в маркетинга и Бизнес умения.

По време на нашата Сериозна виртуална играще бъдете вкарани в

ситуации от реалнияживот, свързани с предприемачеството, ище
придобиетемножество умения, коитощеВи подготвят за успешно

пътешествие в интернационализацията.

wINGS е създаден отшест организации с експертиза в образованието и
предприемачеството. Повече информация за проектаwINGSще откриете

на сайта https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/


За това ще говорим в
тази глава

Резултати от
обучението

1. Предприемачески

компетенции

2. ЗАЩО тез умения са

жизненоважни?
3. Практическа дейност –

Оценяване на Вашите

умения и способности

4. Игрови сценарий



1. Резултат от обучението 1
Предприемачески
компетентности



Как бихте определили
една компетенция? Нека обясня

Компетентността е основна характеристика на
човек, който върши своята работа ефективно. 
Терминът „компетентност“ се отнася за
комбинация от Знания, Умения, Мотив, 
Отношение и Навици. Всяка роля изисква
определени компетенции.



Предприемачески компетенции:

След тази глава

Виещеможете:

1. Инициативност

2. Търсене и действане върху възможности

3. Упоритост

4. Високо качество на работата

5. Ангажиране с договор

6. Ефикасност

7. Системно планиране

8. Решаванена проблеми

9. Самоувереност

10. Убедителност

11. Отстояване

12. Грижа за благополучието на другите



Инициативност

● Действайте самостоятелно, 
преди да бъдете помолени, без
някой да го очаква от вас или да

бъдете притиснати от

обстоятелствата.
● Търсете поле за разрастване и

нови възможности.



Виждане на възможности

● Способността да търсите и да

откривате възможности там, където
останалите виждат само проблеми, е
особено важно качество на

предприемача.   
● Възползвайте се от необичайните

възможности, за да се сдобиете и да
мобилизирате нужните ресурси и да

намерите неочаквано решение.



Упоритост

Предприемане на подходящи действия

в лицето на значително препятствие.

● Полагане на всички усилия, за да
преодолеете даден проблем или

трудност по пътя към Вашите цели.



Високо качество на работата

● Мотивация за постигане на високи

резултати и удовлетворение на

клиентите.
● Сравнение с конкуренцията. 
● Полагане на усилия от всички, за да

гарантирате качеството на продуктите

или услугите и да постигнете по-високи
стандарти. 



Ангажиране с договор

● Поставяне на най-високи приоритети, 
за да се свърши работата.

● Поемане на отговорност за провали, 
ако има такива.

● Изразяване на загриженост за

клиентите.
● Готовност за действие, за да се

свърши работата.



Ефикасност
Постоянно търсене на начини за по-бързото
вършене на дейности или с по-малко
ресурси или с по-малък разход.
● Използване на информацияили

инструменти за увеличаването на

личната или професионалната

ефективност.
● Внимателно следене на разходите. 
● Рационализация при планирането и

изпълнението на дейности.



Системно
планиране

● Поглед „отгоре“ на цялата картина.
● Набелязване на ясни крайни цели, 

желани резултати и начини и

индикатори за измерване на

постигнатото.
● Разделяне на голямата задача на

по-малки.
● Оценка на последствията и

алтернативите.
● Прилагане на цялостен, логичен

подход към дейностите.



Решаване на проблеми

Идентифициране и прилагане на нови

и потенциално уникални идеи, за да се
постигнат целите.
● Изследване същината на проблема.
● Изграждане на работещи подходи. 
● Създаване на алтернативи.
● Откриване на иновативни решения.



Самоувереност

● Вяра в себе си и в собствените си

способности.
● Придържане към собствената си

преценка, дори когато срещате
опозиция или предприемате

нещо, чиитошансове за успех не
са много обещаващи.



Убедителност

● Способност да продадете продукт

или услуга, да мотивирате някого
да направи нещо, да приеме вашите
аргументи, да вложи средства, 
усилия и ресурси.



Отстояване ● Да се изправите директно

срещу други хора. 
● Учтиво, но твърдо да

защитававате позициите си.
● Да заявявате ясно какво

трябва да се направи.
● Да сте готови да не отстъпите, 

дори когато това ви поставя

срещу хора, които са ви близки
или уважавани от вас. 



Контрол

Осигуряване на плавен напредък

на проекта или работата.
● Гарантиране, че работата е

свършена с високо качество.
● Отговорност за всеки аспект

от дейността.
● Изграждане на система за

наблюдение и контрол.



Грижа за благополучието на другите

● Грижа за благосъстоянието на

служителите и семействата им, 
както и мисъл за клиентите.

● Отзивчивост къмнуждите им.
● Предприемане на действия за

подобряването на

благосъстоянието на

обществото.



Умения за интернационализация 1

● Лична международна ориентация

- владеене на чужд език, 
опит от живот в чужбина, 
познаване на културата и

законите в съответната страна.
● Капацитет и ресурси на

организацията за предприемане

на международни операции.



Умения за интернационализация 2

● Международни бизнес познания -
практическо знание за спецификите

на пазара, клиентите и
конкурентите.

● Познания за институционалните

рамки, законодателството, 
правилата и ценностите в

различните държави, в коитоМСП
може да решат да навлязат.



2. Резултат от обучението 2
ЗАЩО тези умения са
жизненоважни?



Съставяне на бизнес план 1

Бизнес планът е незамениминструмент в

управлението на бизнеса. Следването на
стъпките, нужни за разработването на
план, подтиква към дисциплина и ясно, 
логическо планиране.



Съставяне на бизнес план 2
Добре подготвеният бизнес план
съдържа ясни и разбираеми цели
за инвеститорите, служителите и
собствениците на компанията. 
Той е и основно изискване при теглене
на кредит – тойще покаже на банката
колкожизнеспособни и реалистични
са вашите намерения, дейности и
финансови разчети.



Изграждане на Визия, Вяра и
Ангажираност 1

Увереността във вашата визия, 
знанието, че това е вашият път, 
мотивацията да го осъществите, 
ежизненоважно за превръщането на

визията Ви в реалност.



Изграждане на Визия, Вяра и
Ангажираност 2

Как работи?

1.  Открийте това, което ви вдъхновява
2. Формулирайте своя визия.
3. Бъдете уверени и вярвайте в себе си.
4. Допринасяйте за нещо по-значимо, 
коетоще помогне и на другите.



Оползотворяване на силите Ви

Като осъзнавате своите сили, се
фокусирате върху онова, което правите
най-добре, и откривате в какво не сте
толкова добри и как да развивате

останалите си умения.
1. Развивайте своите силни страни и
таланти.
2. Признавайте нуждата от развитие.
3. Усъвършенствайте се.



Създаване на ниша
Чрез създаването на нишаможете да се

фокусирате в една области така хората

ясно да ви идентифицират.
1. Намерете това, което обичате и в което
сте най-добри.
2.Поддържайте ясенфокус върху
набелязания пазар.
3. Установете се като експерт.
4. Създайте си име.



Планиране и последователност

1. Съставете си ясен бизнес
план с описани цели и

финансова оценка.
2. Дръжте на думата си и
бъдете последователни.
3. Бъдете отговорни и
изисквайте това от хората, с
които работите.



Работа с риск и реалност

Поемането на рискове без да прецените

реалността е просто наивно. Работете
едновременно с риск и с реалност, за да
установите баланс, койтоще Ви позволи
да вървите напред уверено.
1. Практикувайтефинансова дисциплина
2. Приемайте провали
3. Доверявайте се на впечатленията си



Партньорство

Способността да поискате помощ и да

създавате връзки ежизненоважна, ако
искате да сте успешни предприемачи.
1. Изграждайте връзки между хората –
помагайте на тези, които имат знания и
идеи, и тези, които притежават ресурси.
2. Поискайте помощ, когато се нуждаете.
3. Връщайте услугата и така укрепвайте
създадените връзки.



НЯКОЛКО ДУМИ ЗА РАЗМИСЪЛ

Поемането на рискове е важна част от
всеки предприемач. Предприемачите, 
които успяват, постигат това, защото са
поели по-голям риск от конкурентите си.
Ако не правиш нищо, се случва нещо
ужасно –НИЩО.



3. ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ -
Оценяване на Вашите умения

и способности



ВИЕ имате ли нужното, за да
УПРАВЛЯВАТЕ СОБСТВЕН БИЗНЕС?

● Има някои основни умения, от които се
нуждаете, за да бъдете успешни
предприемачи и да управлявате Ваш

бизнес. 
● Те включват лични качества, бизнес

умения и способност да управлявате.
● Някои умение са вродени, други можете

да придобиете.



БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЕ (1)

Макар че всеки може да се научи на
предприемачество,  това не се случва в
класната стая. Дори след като придобие
ключовите бизнес компетентности, 
предприемачът трябва да научи как да
ги прилага на практика.



• Създайте си ясно разбиране за еволюцията на
индустрията, познания за ефектите на
глобализацията и развиващия се пазар и т.н. 
Проучвайте практически казуси на фирми.

• Развивайте междуличностни компетенции. 
Някои умения, като комуникацията, 
лидерството и уважението може да бъдат
придобити основно в практиката.

БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЕ (2)



Съвети:
• Развивайте навиците и характера си –

това са личностни черти, които се
превръщат в „движеща сила“ за
успешните предприемачи.

БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЕ (3)



4. ИГРОВИ СЦЕНАРИЙ



Elevator pitch (реч в асансьора) –що е то?

Това е кратко описание на идея, продукт или компания, което
обяснява замисъла по начин, по който всеки слушател би могъл
да ги разбере за кратко време. Това описание обикновено обяснява
основната идея – какъв е продуктът или услугата, за кого са
предназначени, защо са нужни, как работят ище бъдат създадени, 
каква е тяхната стойност. 



Създаване на Реч в асансьора

На база получената информация

в обучителните модули и

използвайки Вашите умения, 
създайте Реч в асансьора, за да
представите Вашата бизнес идея

кратко, ясно и атрактивно.



В заключение

Най-важните умения



Петте съществени умения (1)
(1) МАРКЕТИНГИПРОДАЖБИ -
един бизнес не може да съществува без

продажби и затова способността да създавате

и да вдъхновявате клиентите да купуват е

жизненоважно. 
(2) ФИНАНСОВОНОУ-ХАУ -
знанието да управлявате паричния поток и да

регулирате разходите или няма да има бизнес!
(3) САМОМОТИВАЦИЯ -
Във вашия бизнес всичко е във вашите ръце –

затова бъдете ентусиасти.



Петте Съществени Умения (2)
(4) УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО -
трябва да притежавате способността

да управлявате своето време, за да
свършите всичко, което трябва да се
направи.
(5) АДМИНИСТРИРАНЕ -
трябва сами да извършвате цялата

административна работа - или да
назначите някого, който да я свърши
за Вас.



Външни източници

- A user guide to the European Entrepreneurship Competence Framework

- https://www.ideasforleaders.com/

- https://core.ac.uk/download/pdf/82046294.pdf

- https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=etd_coll

- https://thinkstrategicforschools.com/21st-century-skills-or-entrepreneurial-global-

competencies/

https://www.ideasforleaders.com/
https://www.ideasforleaders.com/
https://core.ac.uk/download/pdf/82046294.pdf
https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=etd_coll
https://thinkstrategicforschools.com/21st-century-skills-or-entrepreneurial-global-competencies/

