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Успешните предприемачи  

 Ориентирани са към 

действието – правят, 

поправят, изправят. 

Основно послание: действайте, опитвайте, „правете“… 
Предприемачеството е преди всичко практика (а не да се 
говори за предприемачество). 

 Готови са да „счупят 

калъпа“. 

Бягат от рутината, от познатото (те не ги  „кефят“); искат 
да опитат нещо ново (какво?); любопитни са за новости. 
 

 Способни са да си 

представят визуално 

етапите от идеята до 

реализацията. 

Предприемаческото мислене във висока степен е проектно 
ориентирано – предприемачът разработва/развива своята 
идея в проектна форма (бизнес планът също може да се 
разглежда като проект). Предприемачът трябва да вижда 
систематично (обхватно) нещата. Същевременно да умее 
да си представи логиката (последователността и 
свързаността) на отделните елементи и етапи. 



Успешните предприемачи  
 Едновременно 

мислят и 

действат, 

планират и 

работят. 

Подготовката за действие е важна, но не трябва да се залита 
към безкрайно дълго мислене: „Tака ли да бъде, или по-
различно“ – трябва да се действа!  Добре е да имате обща 
ориентация и стратегия за действие; голяма част от нещата се 
решават в процеса на реализация на предприемаческия 
проект.  
 

 Искат да са вътре 

в нещата. 

Предприемачите обикновено се залавят с проекти, в които 
играят ключова роля; предпочитат начинания, върху които 
могат да влияят съществено. 
 

 Инициативата 

винаги 

представлява 

действие в условия 

на несигурност.  

Предприемачите трябва да умеят да се справят с несигурни 
ситуации. Как? 



Успешните предприемачи  

 Приемат риска, но го 

разбират и го 

управляват. 

Всеки предприемач поема рискове; предприемачът 
трябва да има добра преценка на шансовете за успех; да 
умее да минимизира и управлява риска. 
 

 По-скоро преодоляват 

грешките, отколкото да 

ги избягват – не се 

признават за победени.  

Не се страхуват да грешат. Учат се от грешките. Да 
сгрешиш, не означава неуспех. Проблем е, когато не 
забелязваш грешките; сърдиш се, когато някой ти ги 
посочва; не умееш да се учиш от тях. 

 Приемат, че са 

отговорни за своята 

съдба; всеотдайни са; 

сами определят 

целите си. 

Често наблюдаваме следното: когато успяват, хората 
приписват заслугите на себе си; когато не успяват, 
търсят причините вън от себе си. Предприемачът се 
чувства лично отговорен и когато печели, и когато не 
успява. 



Важно! 

Предприемачите реагират на нишите на пазара, но по-
силно вярват, че сами могат да създадат пазар за идеите 
си, и се стремят към това. За да развиеш бизнес, наистина 
е много важно да откриеш ниша (потребност/нужда, която 
не е задоволена или е задоволена по недостатъчно добър 
начин). Предприемачите търсят ниши, но се опитват и 
сами да създадат нови ниши, като създават продукти/ 
услуги, за които все още няма осъзната нужда. 
Предприемачите научават хората да използват новите 
продукти и така създават нов пазар. 

 



Сред множеството качества и умения, които се 
свързват с успеха на предприемача, две са 
особено важни: 
 

Любопитство и Творческа 
нагласа 

(креативност) 



Любопитство // Творческа нагласа 

•Да си любопитен (в добрия смисъл), означава 
да си отворен за ново знание; да ти е 
интересно; да не си уморен и апатичен; да 
искаш да разбереш „как го правят другите“… 

•Да носиш творческа нагласа, означава 
непрекъснато да се опитваш да надскочиш 
познатото, обичайното; да виждаш проблеми 
там, където другите виждат решения; да се 
стремиш към нови (различни) решения на 
проблемите… 
 



Типове предприемачи 

•В различни сфери на общественото 
производство 

•Създатели на нов бизнес – корпоративни 
предприемачи 

•Иновативни – „традиционни“ 

•Социални предприемачи 

•Виртуални предприемачи 

•Ястреби – тигри – чакали 


