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Как да използваме 
Ръководството за обучители 

 
Ръководството за обучители е създадено с цел да помогне за провеждането на 

обучение по тема „Вашият бизнес успех“ като еднодневен курс. Курсът може да бъде 

променян, за да се предлага в различни формати, включително: 

-  2 x ½ дневен курс 

-  Серия от двучасови мини сесии 

-  уебинар и / или смесен курс на обучение 

 

Ръководството за обучители обяснява как да се използват слайдовете на PowerPoint и 

Учебника с упражнения към обучителния курс, включващ комплект с инструменти 

„Вашия Бизнес Успех“ (YBS). Файловете могат да се редактират, за да отговорят на 

нуждите на вашата организация и целева група. 

 

Номерата на слайдовете на PowerPoint съответстват на страници в Учебника с 

упражнения, което улеснява навигацията и насочването на обучаваните лица към 

съответните страници. Учебникът с упражнения може да бъде редактиран в кратък 

документ, разделен на отделни листовки или преобразуван в модули за електронно 

обучение и видеа, според предпочитанията на обучителя. 

 

Курсът включва разнообразие от дейности – както екипни, така и индивидуални - те 

могат да бъдат редактирани и модифицирани според предпочитанията на обучителя и 

модела на преподаване. 
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Слайд 1: Слайд със заглавие на 

курса 

 

 

Приветствие към участниците в курса и представане на обучителя. 

Този курс има за цел да запознае участниците със системата за планиране и учебника 

с упражнения „Вашият Бизнес Успех“. По време на курса участниците ще попълнят 

поредица от работни листове, които ще им позволят да разработят своите бизнес 

идеи и бизнес планове, готови за въвеждане в платформата Вашият Бизнес Успех 

(YBS). 

 

Курсът е изключително практичен и интерактивен. Създаден е, за да даде възможност на 

обучителя да провежда курса като еднодневно събитие в стил на семинар, но може да бъде 

представен и като онлайн уеб-семинар (уебинар) или поредица от двучасови мини семинари за 

определен период от време. 
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Слайд 2: Вашите обучители 

 

 

Представяне на обучителите - евентуално определяне на квалификацията, опита и препоръки 

за обучителя за провеждане на курса. 

 

 

Слайд 3: Днешните резултати 

 

 

Обяснение на резултатите от курса и графика на преподаване (това ще трябва да се адаптира 

според избраната от Вас методология на преподаване). 
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Слайд 4: Информация за проекта 

 

 

Представяне на предистория и целите на проектите „Еразмус +“ и след това преминаване към 

представяне на всеки от партньорите в дългосрочния резултат от проекта YBS (т.е. да се 

предостави нов инструмент за дигитално бизнес планиране за малките предприятия в 

подкрепа на техния растеж и развитие). 

 

Слайд 5: Значението на 

планирането 

 

 

Позовавайки се на цитата в слайда, обяснете, че процесът на планиране е толкова важен, ако 

не и по-важен, от самия бизнес план. Бизнес планирането е непрекъснат продължителен 

процес, а не еднократна дейност, водеща до план, който седи на рафт. Ефективното бизнес 

планиране включва също мониторинг на напредъка на плана и неговото актуализиране. 

Дигиталният инструмент на YBS е проектиран така, че да направи това възможно най-лесно за 

предприятията. 
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Слайд 6: Цели и резултати на курса 

 

 

Обсъждане на целите и резултатите от курса, които могат да бъдат адаптирани, за да отразят 

прилаганата методология и нуждите на участника. Обърнете се към следващия слайд, за да 

обясните съдържанието на курса. 

 

 

Слайд 7: Резултати от обучението 

на курса 

 

 

Обяснете, че до края на курса участниците ще разберат необходимостта от функционален, 

ангажиращ и вдъхновяващ бизнес план, как да подготвят такъв и как да го представят с 

помощта на новия YBS дигитален инструмент за планиране. 
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Слайд 8: План от една страница 

 

 

Обяснете, че една от концепциите, внедрени в инструмента за дигитално бизнес планиране на 

YBS, е план от една единствена страница. Бизнес планът от една страница беше представен 

като една страница подкрепена от подробно планиране на средата, обхващаща мисията и 

визията на компания, стратегията, пазарния анализ, целите и плановете. Веднъж подготвен 

планът може да бъде използван за да вдъхнови хората във вашата компания, като 

ръководство или карта показваща как ще постигнете бизнес целите си, документ, който можете 

да споделите с други хора като инвеститори и служители - той ще ви помогне също да 

проучете възможностите, позволявайки ви да се възползвате от тях. 

 

Слайд 9: Силата на изображенията 

 

 

Собствениците на малък бизнес често твърдят, че не се нуждаят от писмен бизнес план, тъй 

като знаят какво правят. Понякога казват, че техният бизнес е различен от други бизнеси или 

че е обикновен бизнес и не изисква бизнес план. Изследвания показват, че бизнесът с ясен, 

вдъхновяващ и непрекъснато актуализиран бизнес план изпреварва бизнеса без такъв. 
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Процесът на изготвяне на бизнес план помага на собствениците на предприятия да получат 

нови прозрения за тяхната бизнес идея и да идентифицират нови възможности и стратегии за 

развитие на бизнеса. По време на този курс ще бъдете насърчавани да изследвате и улавяте 

идеите си за бизнеса, като използвате серия от работни листове. Запишете вашите идеи и 

отговори, също така помислете дали да не ги нарисувате, дори и да не сте много добри в 

рисуването. Също така е препоръчително да работите бързо, ако е възможно, с други хора, тъй 

като това ще увеличи творческото ви мислене. Творческото мислене е толкова важно в бизнес 

планирането, колкото и аналитичното и логичното - най-добрите бизнес планове са изградени 

върху креативност и логика. 

 

Използвайте слайда, за да демонстрирате силата на картините. Попитайте участниците какви 

емоции, послания и идеи се пораждат от червен флаг и жълт триъгълник. Обяснете, че когато 

подготвят своите бизнес планове, те могат да използват изображения или поне метафори, за 

да споделят плановете си и да вдъхновяват хората. 

 

 

Слайд 10: Визия и мисии 

 

 
Напомнете на участниците за структурата на „план от една страница“, който се съдържа в 

дигиталната система за бизнес планиране на YBS. Обяснете, че всеки бизнес, с всякакви 

форми и размери, използва изявлния за мисията и визията, подкрепени от подробни планове 

за постигане на бизнес целите. 
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Слайд 11: Визия и мисии  

 

 

 

Използвайки тази добре позната компания като пример, попитайте участниците дали намират 

връзка между визията и мисията на IKEA. Попитайте ги как IKEA е използвала визията и 

мисията за проектиране и развитие на бизнеса си. Попитайте ги дали могат да видят как ИКЕА 

отразява тяхната мисия и визия в начина, по който са проектирали своя клиентски опит и 

продукти. Силна, добре изработена мисия говори за това каква е компанията и осигурява 

рамка за развитие на целите, стратегиите и плановете на организациите. 

 

Слайд 12: Визия в бизнеса 

 

 

Поканете участниците да споделят визията си за своите компании. Обсъдете техните идеи, 

като използвате това като ледоразбивач. На този етап бъдете положителни и окуражаващи, а 

не критични. 
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Слайд 13: Вашата визия 

 

 

 

Целта на този слайд е да насърчи участниците да бъдат по-креативни в начина, по който 

мислят и визуализират бизнеса си. Участниците да нарисуват картина (тя не трябва да бъде 

перфектна), за да представят бизнеса си. Изображенията трябва да бъдат символични, 

творчески и вдъхновяващи. Поканете всеки участник да обясни каква е тяхната картина и по 

какъв начин е свързана бизнеса им. 

 

Слайд 14: Вижте бизнеса, който 

искате 

 

 
Ако все още не сте дали на участниците копие от Учебника с упражнения на YBS или 

отделните работни листове, направете го сега. Обяснете им, че ще използват работните 

листове за разработване на своите идеи, планове и стратегии за техния бизнес. Целта на 

работен лист 1 е да им помогне да започнат да мислят за визията на своя бизнес по един по-

широк и творчески начин. 

 

Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 
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Слайд 15: Какво искате и не искате 

 

 
Работен лист 2 (Какво искате и какво не искате) е предназначен да помогне на участниците да 

си представят компанията, която искат. Насърчете участниците да попълнят този работен лист 

бързо, тъй като това ще стимулира творческото мислене. Обяснете, че те ще разгледат 

бизнеса си от гледна точка на техните продукти и услуги, като идентифицират кои са техните 

клиенти и накрая бизнес средата. 

 

Участниците могат да изпълнят тази дейност сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 16: Пример за визия 

 

 

Използвайте този слайд, за да покажете на участниците пример за визия. Поканете ги да 

коментират и да споделят според тях дали е креативна, вдъхновяваща, информативна. 

Отразява ли фирмените стремежи, цели и отнася ли се до клиентите? 
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Слайд 17: Каква е вашата висия? 

 

 

Обяснете, че изработването на наистина вдъхновяващa и творческa визия включва няколко 

стъпки и отнема време. Работен лист 3 показва тристепенен подход, започвайки с много 

структуриран набор от думи, който може да се използва за усъвършенстване и развитие на 

визията в по-творчески, динамични и вдъхновяващи изявления. 

 

Поканете участниците да попълнят работния лист. Участниците могат да го направят сега или 

по-късно. Ако вече са го попълнили, поканете ги да споделят отговорите си с партньор или 

поканете един, или двама участници да споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 18: По-нататъшно развитие 

на мисията ви 

 

 

Следващата стъпка е да се работи върху мисията на компанията. Мисията описва целта на 

същестуване на бизнеса. Добрите мисии са кратки и запомнящи се. Те представят само с 

няколко думи фокуса на компанията, за това какво тя предоставя на клиентите. Мисията е 

свързана също с ангажименти и обещания. Те отговарят на въпроси, като например, какво се 

ангажира вашата компания да предоставя на клиентите си? Силната мисия ще отрази страстта 

и ангажираността на собственика. 
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Поканете участниците да използват работен лист 4 (Разработване на вашата мисия), за да 

уловят идеи за своите продукти, какво ги отличава от конкурентите, стойността, която техният 

продукт предоставя на клиентите, ценностите и убежденията, които оформят и управляват 

бизнеса и как тези ценности са съобщени и споделени с клиентите. Участниците могат да 

направят това сега или по-късно. Ако вече са го направили, поканете ги да споделят 

отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да споделят отговорите си с 

цялата група. 

  

Слайд 19: Упражнение по избор 

 

 

Незадължително упражнение: Това упражнение може да помогне на участниците да развият 

своята мисия още повече и да ги ангажира да бъдат интервюирани от партньор, който може да 

им помогне да проучат по-задълбочено своите идеи. 

 
 
 

 

Поканете участниците да коментират този пример за мисия. Дали мислят, че е вдъхновяваща и 

ясна или биха предложили подобрения? 

Слайд 20: Какво мислите? 
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Слайд 21: Изготвяне на вашата 

мисия 

 

 

Поканете участниците да използват работен лист 6 (Напишете своята мисия), като обясните, 

че както при визията, процесът на достигане до окончателната версия на мисията е повтарящ 

се процес и ще отнеме известно време. 

 

Участниците могат да направят това сега или по-късно. Ако вече са го направили, поканете ги 

да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да споделят 

отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 22: Разработване на вашата 

стратегия 

 

 

Стратегиите определят посоката, философията и методологията за изграждане и развитие на 

бизнес. Стратегиите създават насоки и граници и осигуряват рамка, в която могат да се вземат 

важни бизнес решения. Ясно дефинираната стратегия или стратегии дава възможност на 

собствениците на предприятия да поддържат бизнеса и да се фокусират върху постигането на 

мисията, визията и целите на компанията. Силната стратегия може да бъде обширна и в 

същото време да помага за фокусиране върху това, което е важно. Тя се занимават и с 
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вътрешни и външни влияния и въздействия върху бизнеса. Външните влияния включват 

възможностите и заплахите за компанията. Вътрешните стратегии се фокусират върху 

вътрешните силни и слаби страни в бизнеса. Работни листове 7 - 12 ще дадат възможност на 

участниците да разработят силни стратегии за своите компании. 

 

Незадължително: Представете и обсъдете четирите общи стратегии на Портър, които 

предприятията могат да приемат (вж. стр. 13 от Учебника с упражнения). 

 

Слайд 23: Стойността на 

стратегията 

 

 

Обяснете, че стратегиите осигуряват рамката за действията, които бизнесът ще предприеме, 

за да постигне своите мисия, визия и цели. В идеалния случай, стратегиите ще останат 

непроменени в продължение на няколко години, тъй като действат като компас за бизнеса. 

 

Слайд 24: Основни компоненти на 

вашата стратегия 

 

 

 

Първата стъпка е да се реши кои стратегии са най-подходящи и уместни за вашата компания. 

Отправната точка за идентифициране на вашите стратегии е да се съсредоточите върху това, 
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което е от решаващо значение за растежа и развитието на вашата компания. Поканете 

участниците да попълнят работен лист 7 (Основни компоненти на вашата компания). Този 

работен лист ще помогне на участниците да идентифицират критичните аспекти на техния 

бизнес, които трябва да бъдат отразени в тяхната стратегия и да бъдат разработени чрез 

техните цели. 

 

Участниците могат да направят тази дейност сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 25: SWOT анализ 

 

 

Работен лист 8 (силни страни, слаби страни, възможности и заплахи) е предназначен да даде 

възможност на участниците да разгледат потенциалните проблеми и теми, както вътрешни, 

така и външни, които могат да повлияят на техните компании. Вътрешните проблеми са 

познати като силни и слаби страни, а външните се идентифицират като възможности и 

заплахи. 

 

Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 
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Слайд 26: Разбиране на клиентите 

 

 

Работен лист 9 (достигане до клиентите) се фокусира върху клиентите на компанията. Целта 

на упражнението е да даде възможност на участниците да мислят за своите клиенти, 

причините, поради които купуват от тях, и как могат да популяризират и да предлагат услугите 

си на първите три клиентски категории или видове. 

 

Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 27: Определяне на критични 

проблеми 

 

 

Поканете участниците да обмислят най-общо какво работи добре и какво не в техните 

компании, и как могат да подобрят ефективността или да решат основните проблеми с 

ефективността. Използвайте това като обща дискусионна сесия, преди да преминете към 

работен лист 10. 
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Слайд 28: Проучване на критични 

проблеми 

 

 

Работен лист 10 (проучване на критични проблеми) е предназначен да помогне на участниците 

да вземат под внимание факторите, които ограничават растежа, рентабилността и 

ефективността на тяхната компания. Целта на работния лист е да се направи разграничение 

между симптомите и основните причини на блокирането, което позволява разработването на 

нови стратегии и идеи. 

 

Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 29: Фактори за успех и 

ограничаване 

 

 

Работен лист 11 (от тук до там!) Състои се от две части. Първата част е предназначена да 

насърчи участниците да помислят за успеха на компанията в миналото и за всички фактори, 

които ограничават успеха й. Втората част помага да се осъществи визията и мисията на 

организацията, като се разгледат бъдещите фактори за успех и потенциалните ограничаващи 

фактори. 
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Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 30: Изготвяне на стратегия 

 

 

Стратегиите също трябва да бъдат ясни, конкретни и кратки, точно както визията и мисията. 

Обсъдете следните примерни стратегии. 

 

Пример 1: 

„Да позиционираме компанията за стратегическо придобиване през 2022 г. чрез 

изграждане на марки, идентичност, управленски екип и рентабилност“ 

Това изявление определя посоката на компанията с ГОЛЯМА КАРТИНА и изходна стратегия. 

 

Пример 2: 

„Ще наемем най-добрите служители и ще разполагаме с тях точно преди да се 

нуждаем от тях, ще ги задържим чрез високи нива на удовлетвореност от работата 

и дялово участие в нашия бизнес” 

Това е стратегия свързана с човешките ресурси, която изпраща съобщение, че компанията 

изисква отлични хора и ще бъде подкрепящ и възнаграждаващ работодател. 

 

Пример 3: 

 

"Ще се съсредоточим върху предоставянето на решения на основата на облачно-

базирани обучения, насочени към висшите мениджъри в рамките на blue-chip 

корпорации, отговорни за управлението на глобалната работна сила 

Тази стратегия описва не само профила на целевите клиенти, но и услугата, която ще бъде 

предоставена, и технологията, която ще бъде използвана за нейното предоставяне. 
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Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 31: Поставяне на цели 

 

 

Целите помагат за изясняване на това, което вашата компания се опитва да постигне в 

конкретни и измерими срокове. За да бъде една цел ефективна, тя трябва да бъде добре 

дефинирана с количествено измерими елементи. Докато визията на компанията е обширна и 

идеалистична, то целите са насочени към ресурсите и действията, необходими за постигане на 

бизнес целите и задачите. Предназначението на поредица от добре дефинирани цели е да се 

даде възможност за предприемане на смислени действия за постигане на целите на 

компанията и изпълнение на нейната мисия. Свързвайки работата на хората с целите й, по 

такъв начин с мисията и визията на компанията, можете да гарантирате, че всички са „на една 

вълна“ и работят за същите дългосрочни резултати, а именно Вашият бизнес успех! 

 

Слайд 32: Целите дават фокус 

 

 

Въпреки че няма минимален или максимален брой цели, които могат да бъдат определени за 

дадена организация, повечето малки предприятия могат да управляват и да приемат максимум 
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8-10 цели. YBS препоръчва да има поне една цел, свързана с приходите от продажби на 

компанията, една свързана с доходността, 2-3 свързани с маркетинга и евентуално 4-5, 

свързани с операции или други аспекти на бизнеса. 

 

Обсъдете с участниците примери за цели, като се позовавате на страница 20 от Учебника с 

упражнения на YBS. Обяснете, че целите, също като визията и мисията са от съществено 

значение във всяка компания, тъй като те предоставят насоки за служителите. 

 

Слайд 33: Основни цели 

 

 

Работен лист 13 (Идентифициране на вашите цели) е предназначен да помогне на участниците 

да определят какви цели трябва да поставят. Важно е участниците да се позовават на 

предишните дейности като работен лист 7 (Ключови компоненти на вашата компания). 

 

Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 34: Стойността на целите 
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Целите са ключов инструмент, позволяващ отчетност, делегиране и позволяване на цялата 

компания да остане фокусирана върху дългосрочните си планове. Работен лист 14 

(разработване на целите ви) е предназначен да помогне на участниците да разработят и 

разгледат подробно всяка потенциална цел по отношение на финансовото й въздействие 

върху бизнеса и точно какво ще се случи и кога. В перфектния случай всяка цел трябва да 

бъде SMART (обяснете, ако е необходимо). 

 

Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

 

Слайд 35: Усъвършенстване на 

вашите цели 

 

 

Работен лист 15 (планиране на вашите цели) е предназначен да помогне на участниците да 

усъвършенстват целите си в интелигентен, сбит формат. Всяка цел трябва да има ясна връзка 

с мисията и визията на организацията и да бъде в съответствие със стратегията на 

компанията. 

 

Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 
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Слайд 36: Планове и проекти 

 

 

Плановете са специфичните действия, които една компания трябва да осъществи, за да 

постигне своите цели. В малките предприятия е полезно, ако всеки план или мини проект е 

свързан с конкретна цел. При изготвянето на плановете е важно да се вземат предвид 

изискванията за време и ресурси за всеки план или проект. 

 

Слайд 37: От планове към реалност 

 

 

Успехът на всяка компания зависи до голяма степен от грижата, с която са разработени 

плановете, от ефективността, с която се изпълняват, като се вземат предвид ограниченията 

във времето и бюджета, и степента, до която мониторингът и измененията в плановете отчитат 

изпълнението и напредъка. 
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Слайд 38: Изграждане на проекти и 

планове 

 

 

Работен лист 16 (Разработване на планове и проекти) предоставя полезен образец, който да 

помогне на участниците да планират структурата на своите планове и мини проекти, пряко 

свързани с една от ключовите цели на компанията. За всяка цел може да има повече от един 

проект и те могат да бъдат делегирани на един или повече служители в рамките на бизнеса. 

 

Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 39: Съберане на всичко 

заедно 

 

 

Работен лист 17 (всичко заедно) е прост инструмент, за да се гарантира, че участниците са 

взели предвид целта във връзка с това кой ще бъде отговорен за неговото изпълнение и 

графика, в който ще бъде завършен. Наличието на списък от планове и проекти по този начин 
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е полезен, когато става въпрос за управление и мониторинг на напредъка на всеки от 

проектите, особено ако те са делегирани на други хора в компанията. 

 

Участниците могат да направят тази задача сега или по-късно. Ако вече са я направили, 

поканете ги да споделят отговорите си с партньор или поканете един, или двама участници да 

споделят отговорите си с цялата група. 

 

Слайд 40: Твоят Бизнес успешен 

план на една страница 

 

 

Курсът обхваща първите пет етапа в развитието на „плана от една страница“ на YBS. 

Очевидно е, че има повече подробности зад „плана от една страница“  под формата на 

подробни планове, цели, мисия и визия. Следващата част от курса е фокусирана върху това 

как да популяризираме инструмента за дигитално бизнес планиране - YBS така, че да имате 

копие на вашия „план от една страница“ 

 

Слайд 41:   

 

 



 

 
 
 
 
Проектът „Вашият  бизнес успех“ е финансиран с подкрепата на програма Еразъм + на 
Европейския съюз. Този документ отразява само възгледите на автора и Комисията не 
може да бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща 
се тук. 

Вашият бизнес план на една страница се състои от пет раздела: визия, мисия, стратегия, цели 

и списък на плановете, необходими за изясняване на бизнес плана. 

 

Слайд 42: Бизнес план от една 

страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Проектът „Вашият  бизнес успех“ е финансиран с подкрепата на програма Еразъм + на 
Европейския съюз. Този документ отразява само възгледите на автора и Комисията не 
може да бъде отговорна за каквото и да било използване на информацията, съдържаща 
се тук. 

Слайд 43:  

 

 

 

Ще продължим, когато платформата е достъпна 

 

Слайд 44: Днешните резултати 

 

 
 

Слайд 45: Благодаря за вниманието 

 

 


