
Моята
мечтана 
професия



Здравейте
Аз съм Кристиян Илиев, ученик 
в 12. б клас.

Уча в 44. СУ в предприемачески 
профил.

В презентацията съм включил 
какво е предприемачът, видовете 
работите за него, уменията за 
успешния предприемач и какво 
бих искал да постигна с 
избирането на тази професия.
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Какво е 
предприемачът

Предприемачът е човек, който е 
идентифицирал нужда на пазара и е 
измислил иновативна бизнес идея, за 
да задоволи тази нужда.
Предприемачите са готови да поемат 
многото рискове при реализирането на 
своята идея, както и да поемат ролята 
на лидер на своята компания или 
организация.



Видове предприемачи. 
Бизнес предприемач  

Бизнес предприемачът има идея или 
продукт за света на бизнеса. 
Обикновено това е нова или различна 
идея, нещо, което не е виждано преди, 
или нещо, което осигурява нов обрат 
или подобрение за съществуващ 
сектор.



Социален предприемач  
Социалният предприемач има 
иновативни идеи за социална промяна 
или нови решения на социални 
проблеми и посвещава времето си, за 
да осъществи тези идеи. Това може да 
включва въпроси на неравенството или 
бедността; пример би бил създаването 
на нова благотворителна организация 
за справяне с тези проблеми.



Сериен предприемач 
Серийният предприемач има много 
идеи и постоянно създава нови 
компании или предприятия, за да 
реализира тези идеи. Като цяло 
серийният предприемач ще има добър 
успех с предишни начинания, което му 
позволява да стартира нови такива.



Предприемачът в начина на живот 
Предприемачът в начина на живот 
стартира своята идея или начинание, 
базирано на спорт, хоби или 
забавление, които са страстни. За този 
тип начинание обикновено са 
необходими големи начални разходи. 
Често хора, които са били успешни в 
света на бизнеса и имат част от 
собствените си пари за инвестиране, 
могат да направят този преход.



SWOT анализ
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STRENGTHS WEAKNESSES

OPPORTUNITIES THREATS



Какво бих искал да постигна с 
избирането на професията

С избирането на професията бих 
искал да постигна детската си мечта – 
а именно да обиколя света, това ще 
стане с помощта на финансовата 
стабилност, която работата ще ми 
донесе. Също така ми се иска да 
вярвам, че с идеите си бих бил 
полезен за развитието на света.
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582 894 362
Брой на предприемачите в света по данни на MARKINBLOG за 2020 г.
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https://www.uschamber.com/co/grow/thri
ve/free-personality-tests-for-entrepreneur
s
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https://www.uschamber.com/co/grow/thrive/free-personality-tests-for-entrepreneurs
https://www.uschamber.com/co/grow/thrive/free-personality-tests-for-entrepreneurs
https://www.uschamber.com/co/grow/thrive/free-personality-tests-for-entrepreneurs


Страни с най-добри и най-лоши предприемачески 
екосистеми на всеки континент, данни на GEDI от 2018
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“ След 20 години ти ще бъдеш 
по-разочарован от това, 
което не си направил, 
отколкото от нещата, които 
си направил. Затова опъни 
платната, напусни сигурното 
пристанище, улови вятъра! 
Изследвай! Мечтай! 
Откривай! - Марк Твен

13



14

Благодаря Ви!
Ако имате въпроси – 
k.iliev2003@44sou.eu


