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МИСИЯ „МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ“

След като усвои умението да пазаруваш за семейството и да планираш обедното меню, нека видим как можеш да 
развиеш собствена идея, чрез която да направиш нещо полезно за околните и да подпомогнеш семейството си с 
изкарването на приходи. Ще имаш 5 дни, в които да измислиш собствено начинание, да планираш внимателно 
разходите, да убедиш вашите да инвестират в него и да покажеш, че идеята ти може да работи. Готов ли си?

 □ Определи проблема. За да бъдеш успешен предприемач, трябва да знаеш какви са нуждите на хората в 
твоята общност. Може да имат нужда от студена лимонада в горещите дни или от захар за компоти на по-изгодна 
цена. Възможно е да се нуждаят отчаяно от картички за различни поводи или от разходка на домашни любимци. 
Помисли внимателно от какви продукти и услуги се нуждае твоята общност. Търси проблеми, които не са 
разрешени – ако искаш да предлагаш нещо, за което са се сетили много хора, ще ти е трудно – ще имаш 
сериозна конкуренция.

□ Възможни решения. Направи си списък с най-различни идеи за разрешаване на проблема от точка №1, дори 
да ти се струват глупави. Щом списъкът ти е готов, определи плюсовете и минусите на всяка идея. (Пример: Има 
нужда от студена лимонада, която се продава на улицата. Плюсове: Живея на първия етаж и имам бърз достъп до 
лед, когато се стопи. Минус: Лимоните и захарта са скъпи и цената може да не е конкурентна).

□ Разходи. За да започнеш своето начинание, трябва да изчислиш много внимателно приходите и разходите. 
· Изчисли какви материали ще са ти необходими за 1 бр. от твоя продукт. Провери колко ще ти струват 
материалите за изработката му. Не забравяй да включиш в разходите ток и вода, ако използваш такива, както и 
цена за труда ти.
· Ако пък ще предлагаш услуги (като разходка на кучета), не забравяй да включиш разходите за рекламни 
материали, с които ще предложиш услугите си – дори хартията и тиксото са разходи, макар да ги имате у дома и 
да са купени от мама и татко. 

□ Приходи и печалба. Когато си готов с разходите, определи цена за твоя продукт. Тя трябва да е реалистична – 
не очаквай някой да купи чаша лимонада за 10 лв., само защото много ти трябват пари. Изчисли колко броя 
продукти/услуги очакваш да продадеш и каква ще е печалбата ти – тя не е сумата, която получаваш от клиента, 
защото първо трябва да извадиш разходите, които си направил. Ако това ти звучи много сложно, помоли 
възрастен да ти обясни. 

□ Начална инвестиция. Всеки предприемач се нуждае от начален капитал – пари, с които да започне своя 
бизнес. Ако имаш спестена сума и си обмислил добре рисковете, можеш направо да действаш. Ако нямаш 
спестявания, трябва да помолиш възрастен да ти се довери и да ти даде начален капитал. За да убедиш 
родителите си, напиши на лист проблема, твоето решение, представи разходите и приходите, които очакваш да 
получиш и каква ще е печалбата ти за някакъв период – например за седмица. Накрая представи своята идея. Ако 
покажеш, че си планирал всичко и можеш да върнеш получените пари успешно, очаквай добри новини.

□ Начало! Действай по предварително начертания от теб план: осигури си материалите, подготви продукта и го 
предложи на света. Може в началото успехът да не дойде светкавично – обикновено е нужно време, за да се 
уверят хората, че продуктът ти си струва. Надяваме се, че си помислил за промоции и рекламни мостри (като 
безплатна малка чашка лимонада, малка картичка или безплатна разходка на домашния любимец) – това ще 
помогне на клиентите ти да разберат, че твоето решение е работещо.

□ Равносметка. Прави си редовно равносметка: Успявам ли да разреша проблема? Мога ли да променя нещо, 
за да направя продуктите/услугите си по-добри? Как да покажа на общността ми, че правя нещо полезно за тях и 
си струва да го използват? Мога ли да върна на родителите си първоначалната инвестиция и да продължа 
начинанието си, като инвестирам своята печалба? Ако се справиш с тези предизвикателства и накрая завършиш с 
печалба, значи си супер успешен млад предприемач. Ако пък не ти провърви, не се отчайвай – почти никой не е 
успял да постигне нещо гениално от първия път!

Полезни в развитието на собствена инициатива ще са ти книгите от поредицата „Пекарна „Захар и канела“ (изд. „Фют“) – в тях 
героинята помага на майка си да осъществи своята мечта и да отвори собствена пекарна. Писателката е скрила добри идеи за реклама 
на пекарната, разработването на нови продукти и още любопитни материали. 
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