
„ДОВЕРИ МИ СЕ“ 

Въведение 
Младежкото предприемачество е  една от най-
обещаващите области на икономическото 
развитие на всяка страна, което всъщност е 
потенциала за нейното развитие. Ролята и 
неговото значение се обсъждат активно както в 
правителствените и научните среди, така и в 
бизнеса. В България проблем е не толкова 
липсата на предприемачески  дух в младите 
хора, а липсата на поле за реализиране на 
предприемачество и лоша комуникация между 
младите предприемачи и бизнес 
представителите. Младежите, които искат да се 
развиват като предприемачи, още в самото 
начало се сблъскват с въпроса какво бизнес 
начинание да предприемат. Ето защо 
изследователските цели на проекта са 
свързани с: 
 - с концепцията за цифрова трансформация на 
българската индустрия (Индустрия 4.0), 
предвидена в срок от 2017 до 2030г.;  
 - възможностите да се повиши нивото на 
комуникация между младите предприемачи и 
бизнес представителите. 

Резултати 
Членовете на клуба продължават работата си по подготовката на 
платформа, която ще се намира в сайта на ТУ-Варна. Тя ще съдържа 
информация за предприятията в България. На всеки шест месеца, 
желаещите да се запознаят с бизнеса ще имат шанса и възможността да 
покажат своите умения и качества пред работодателите. Те ще бъдат 
избрани по конкретни задания от страна на работодателите, които ще 
тестват способността на кандидатите да вземат решения и да покажат 
готовност в това да управляват. При успешно реализиране на заданието 
от страна на кандидата, той ще получава възможността да участва в 
управлението заедно с ръководителя на даденото предприятие, като 
към него ще бъдат отправяни въпроси и ще бъде изслушван относно 
възникнал проблем. Участието на кандидата в управлението ще е в срок 
от една работна седмица. След приключването ѝ кандидатът ще 
получава сертификат със степен за квалификационни умения, който ще 
служи за кандидатстване в други предприятия. 
 

Заключение 
Въз основа на направено анкетно проучване 
във връзка с готовността на предприятията да 
дигитализират процесите си, се 
систематизираха следните изводи: голям 
процент от изследваните индустриални 
предприятия посочват, че българската 
индустрия не е готова за предизвикателството 
наречено „дигитализация“; повече от 
половината индустриални предприятия в СИР 
имат готовност да дигитализират бизнес 
процесите си; почти половината от 
анкетираните предприятия имат готовност да 
дигитализират вътрешнофирмените си 
процеси.  
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Фиг.1. Възможности за ефективна комуникация между представители на 
бизнеса и студентите 


