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Сдружение Бизнес информационен и 
консултантски център - Сандански 
проведе две пилотни серии от обучителни 
семинари за жени с идеи за  собствен 
бизнес 

 

В края на 2014 година беше оганизрана първата 
пилотна серия от обучителни семинари в град 
Сандански. 

Първата среща от първата пилотна серия, 
проведена в България, се състоя на 28.11.2014 г. в 
град Сандански на тема „Как да започнем и 
управляваме семеен бизнес?”. Втората среща беше 
на тема „Как да започнем и управляваме бизнес 

от вкъщи?” и се проведе на 02.12.2014 г., като в двете 
срещи участваха 10 жени. 

Втората пилотна серия от семинари се проведе през 
месец април 2015г.  Двете срещи се проведоха на 
21.04.2015г. и 24.04.2015г. в Бизнес инкубатор 
Струмяни. В обученията взеха участие 18 жени, 
предтавители на различни целеви групи.  

 

Темата на първото обучение беше «Как да повишим 
вярата и доверито в себе си за започване на собствен 
бизнес?», а на второто – «Как да управляваме 
прехода от наето към самонаето лице?».  

В семинарите взеха участие жени  с идеи за 
започване на собствен бизнес, желаещи да повишат 
своите умения и компетенции в областта, както и 
своята самоувереност.  

Бяха дискутирани предимствата и недостатъците на 
работата от вкъщи, необходимите умения за 
ръководене на семеен бизнес, задачите и 
отговорностите на членовете на семейството, 
управление на конфликти, определяне на цели, 
техники за повишаване на доверието в себе си, както 
и други фактори и предпоставки за управление на 
собствен бизнес.  

В началото на пилотната серия повечето от 
участниците се оцениха като слабо мотивирани, 
неуверени, неспособни да се справят със стреса, 
но все пак достатъчно чувствителни към другите, 
ентусиазирани, способни да изграждат добри 
взаимоотношения и притежаващи добри 
комуникационни умения.  

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява 
само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена 

отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 
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В края на серията повечето от тях оцениха себе си 
като по-уверени, знаещи какво искат да правят 
след това, самомотивирани, способни да се 
справят със стреса, способни да поставят цели 
пред себе си, да вършат нещата докрай и да 
решават проблемите си, знаейки ясно какви са 
техните ограничения. 

  

Цитати от семинарите по проект BADGE: 

• “Семинарът ми помогна да разбера себе си по-
добре и как другите хора гледат на мен.” 

•  „Създадох нови контакти, които ще са ми 
полезни, когато създавам бизнес”. 

 

• «Трите най-важни неща, които научих от 
семинара бяха дисциплина, постоянство и 
самомотивация!» 

• «Обучнието ми даде увереност, че мога да 
развия идеите си» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Електронна обучителна 
платформа.  

 

В рамките на проекта се разработва електронна 
обучителна платформа, която ще предостави 
възможмност за самообучение както на жени в 
двойно неравностойно положение, така и на 
обучители.  
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