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КАКВО ЩЕ НАМЕРИТЕ В ПЪЛНАТА 

ВЕРСИЯ НА КНИГАТА? 

обре дошли и благодаря, че разгръщате страниците на пър-

вата ми печатна книга. Отварянето на която и да е книга ни-

кога не е грешка, така че – поздравления. 

Написването на материалите между тези две корици ми отне общо 

около 14-15 години. Това са статии, размисли и истории, които съм 

публикувал през последните години в своя блог и в различни печатни 

и онлайн издания. 

Един ден, седнах да прегледам произведенията си и установих, че 

съм „избълвал“ огромно количество съдържание. Някои от статиите 

звучаха доста силно и емоционално. Други изглеждаха полезни. Трети, 

пък, вдъхновяваха и даваха идеи. Разбира се, имаше и такива матери-

али, чието прочитане водеше до обливането ми със студена пот от срам. 

Затова, реших да направя едно основно прочистване. Подбрах най-

добрите (които на мен ми харесваха), както и най-четените ми матери-

али, събрах ги в един файл и се получиха 450 страници! Тогава ми 

хрумна да кръстя книгата „събрани съчинения“. 

Ако си спомняте, навремето, комунистическите лидери „пишеха“ 

множество книги, всичките над 600 страници. Те се издаваха с твърди, 

луксозни корици и наброяваха десетки томове. Всеки съвестен социа-

лист или комунист трябваше да има „Книга за всеки ден и всеки дом“ и 

събраните съчинения на Тодор Живков и Цола Драгойчева. 

Разбира се, надявам се, моите събрани съчинения да не служат само 

за подпиране на вратата в хола, за да не се затвори от течението. 

Все пак, прецених, че 450 страници е твърде много, затова започнах 

още по-смело да режа. Оставих само наистина добрите материали и 

премахнах някои, които бяха на ръба. 

С други думи, тук ще намерите най-доброто от най-доброто от писа-

ното от мен през годините.  

А защо въобще трябва да четете нещо написано от мен? 

Д 
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Опитът, който натрупах през годините се оказа доста разностранен 

и, мисля, интересен. Отделно от това, мисля, че пиша добре и дори за-

бавно. Затова, основните причини, поради които бихте искали да че-

тете нещо от мен, са: 

• Ще получите вдъхновение. 

• Ще научите нещо ново. 

• Ще се забавлявате. 

Отворете на произволна страница, прочетете статия или разказ и 

вижте дали идеите ми и начинът ми на писане ви допадат. Ако продъл-

жите да четете, без повече да разсъждавате, вече имате отговор на въп-

роса. А ако започнете да анализирате стила ми на писане и доколко са 

полезни и интересни нещата в книгата… може би е по-добре да я пода-

рите на някой друг. Няма да ви се разсърдя. 
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НЯКОЛКО ДУМИ ЗА  

„ОЛЕКОТЕНАТА“ ВЕРСИЯ 

Електронният вариант на „Мъдростите на Борил“, който четете в 

момента е точно това, което може би си представяте, че е – един пред-

варителен преглед на темите и стила на писане, които можете да наме-

рите в пълната версия на книгата. 

Подбрах някои от интересните глави, които са показателни за моя 

мироглед и начин на писане. Така можете, без ангажименти и плаща-

ния, да придобиете представа какво бихте получили, ако закупите ця-

лата книга. 

Ако това, което четете в момента, ви харесва, значи със си-

гурност ще ви хареса и всичко останало. Няма как, все аз съм ги 

писал тези неща. 

А ако не ви допадне, без да рискувате нищо, можете просто да из-

триете този файл или (за което ще ви бъда благодарен) да го преп-

ратите на свой приятел или познат. 

 

 

 

Ако желаете да поръчате пълната версия на  

„Мъдростите на Борил“, можете да го направите тук: 

 

http://borilbogoev.com/wdb/  

  

http://borilbogoev.com/wdb/
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ  

КНИГАТА? 

ри подготовката на тази книга не съм имал предвид да се 

чете като роман – страница по страница, от предната до зад-

ната корица. Ако трябва да бъда честен, това е книга тип 

„манджа с грозде“. Вътре има най-разнообразни теми, затова се поста-

рах поне да ги структурирам в три основни секции: 

• Мъдрости за живота 

• Мъдрости за бизнеса  

• Мъдрости за маркетинга 

Можете да използвате два подхода при четенето на книгата: 

Подход 1: Вземате, претегляте я на ръка и отваряте на произволна 

страница (със затворени очи). Главата, на която ще попаднете, може да 

се окаже пророческа за вас или просто да ви бъде полезна или забавна. 

Вселената знае какво да ви поднесе във всеки един момент. 

Подход 2: Ако имате казус, въпрос или просто ситуация, свързана с 

някоя от трите области, в които са представените мъдрости, отворете на 

дадената секция и вижте дали няма да намерите нещо, което да ви даде 

идея или направо готово решение, свързано с вашия казус. Дори да по-

лучите едно „голо вдъхновение“, мисля, че пак ще останете доволни. 

Разбира се, винаги можете да четете книгата от началото до края, 

въпреки че това – честно казано – няма да ви донесе някакви допълни-

телни ползи, освен спокойствието, че сте подходили последователно и 

професионално към тази задача. 

П 
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ЗАЩО ДА СИ КУПИТЕ ТАЗИ КНИГА? 

яма да крия, че повечето от материалите, които ще наме-

рите в тази книга, са публикувани в блога ми. Тоест, могат 

да се намерят безплатно онлайн.  

Тогава, възниква резонният въпрос, защо да давате пари за купчина 

хартия, когато можете – съвсем екологично – да си четете публикаци-

ите онлайн? 

Искам веднага да ви успокоя, че покупката на тази книга е добра ин-

вестиция по няколко причини: 

Причина 1: Можете да си поставите монитора върху нея и така той 

ще бъде на нивото на очите ви, което ще ви попречи да се прегърбите с 

годините работа на компютър. 

Причина 2: Можете да поставите книгата върху купчина листове и 

хартийки и така вятърът няма да ги издуха от вашето бюро, ако отво-

рите прозореца, за да проветрите помещението. 

Причина 3: Материалите в тази книга са допълнително редакти-

рани, някои от тях са разширени и почти всички са подобрени. Така че, 

в този им вид, няма да ги намерите онлайн. 

Причина 4: Притежаването на хартиена книга е изключително 

приятно преживяване. Можете да я четете на различни места (в тоалет-

ната, в градския транспорт, на плажа, докато чакате на опашка и т.н.), 

да подчертавате и зачертавате, да огъвате страниците и дори да ги къ-

сате, за да си свиете цигара. 

Причина 5: В книгата нещата са подредени и логически структу-

рирани, така те имат връзка помежду си и следват определена логика. 

Ако четете материалите онлайн, те са „разхвърляни“ съгласно хроноло-

гията на тяхното написване и няма да имате толкова пълноценно изжи-

вяване. 

Причина 6: Когато, един ден, стана известен автор, ще можете да 

се хвалите, че имате копие от първата ми печатна книга и дори автограф 

от мен. Така ще можете да продадете книгата, за да си купите нещо 

Н 
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скъпо и хубаво – къща на Френската Ривиера или златно Ламбор-

джини, например. 

Причина 7: В следващата секция представям на вашето внимание 

един подарък, който би бил интересен за вас, в случай че се интересу-

вате от дигитален маркетинг и бизнес и желаете да се усъвършенствате 

в тази посока. 

За повече причини не се сещам. Обаче, ако тези седем не са 

ви достатъчни, май ще е по-добре да не си купувате книгата. А 

ако вече сте си я купили, можете да се опитате да я продадете 

онлайн или да я подарите на свой приятел. 
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СПЕЦИАЛЕН 

ПОДАРЪК 
Само за най-упоритите читатели. 
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Няма да съм аз, ако не започна да раздавам бонуси и подаръци. За-

това беше неизбежно това да се случи и тук, с първата ми печатна книга.  

Ето обещаният подарък: 

70% ОТСТЪПКА ЗА МОИТЕ  

ОНЛАЙН ПРОГРАМИ И КУРСОВЕ 

оже би знаете, че от 2011-та насам, подготвих и публику-

вах над 15 онлайн програми и курсове по различни теми в 

областта на онлайн маркетинга и бизнеса. Ето най-важ-

ните от тях: 

Програми (това са комплексни онлайн обучения, съдържащи ви-

деоматериали, материали за изтегляне, практика, въпроси и отговори, 

онлайн общество, интервюта и други неща в помощ на курсистите; оби-

чайна цена: 240 лв.): 

• „Изграждане на лична марка и репутация“ 

• „Тотална оптимизация за продажби“ 

• „Една работа, две заплати“ 

Мастер курсове (това са големи онлайн курсове, състоящи се от 

над 7 модула и общо над 60-70 видео урока; обичайна цена: 180 лв.): 

• „Въведение в електронната търговия“ 

• „Печелившият уебсайт“ 

• „Летящ старт в Интернет маркетинга“ (всъщност това е 

първият ми онлайн курс) 

Курсове (тези онлайн обучения са базирани основно на видеоуроци 

и съдържат до 40-50 видеа по конкретна тема; обичайна цена: 120 лв.): 

• „Email маркетинг за начинаещи“ 

• „Изграждане на качествена имейл база данни“ 

М 
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• „Как да си направим професионален уебсайт“ 

Работилници и лекции (кратки онлайн обучения по конкретна 

практическа тема; обичайна цена: 60 лв.): 

• „Как да умножим печалбите от сайта си“ 

• „Ценови стратегии за увеличаване на продажбите“ 

• „Десет навика за върхова продуктивност“ 

• „Как да вдигнем самолета“ 

• „Тайната книга на Маите“ 

• „Афилиейт печалби“ 

• „Анатомия на трафика“ 

• „Email кама сутра“ 

На всички мои читатели, които се интересуват от темите, обхванати 

от моите обучения, само с тази книга, предоставям код за 70% отс-

тъпка. Кодът е валиден за неограничен период от време (т.е. до-

като реша да го деактивирам, не обещавам да е безкрайно).  

 

 

Ако желаете да поръчате пълната версия на  

„Мъдростите на Борил“, можете да го направите тук: 

 

http://borilbogoev.com/wdb/  

 

  

http://borilbogoev.com/wdb/
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МЪДРОСТИ ЗА 

ЖИВОТА 
Какво научих от живота до тук. Просто споделям. 
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ЗА ОПТИМИЗМА 

т много време насам чета книги за т.нар. „позитивно мис-

лене“, успех, психология и други подобни. Някои от тях са 

наистина ценни и буквално обърнаха живота ми. Останалите 

копират от ценните. Но от всички става ясно едно – човек трябва да 

мисли позитивно, ако иска да успее и ако иска да се чувства щастлив. 

Само, че защо не винаги ни се получава? 

Повечето хора са чували за позитивното мислене, но България е ре-

гион с най-голям брой песимисти и мрънкачи на глава от населението. 

Опитах се да изследвам причините за това и открих (сам за себе си) ня-

колко. 

Най-важните сред тях са:  

• „Митът за розовите очила“ 

• „Проклятието на щастливите“ 

• „Синдромът на чука и наковалнята“ и 

• „Погрешното разбиране за оптимизма“ 

Нека да ги разгледаме едно по едно. 

МИТЪТ ЗА РОЗОВИТЕ ОЧИЛА 

По едни или други причини, сред нас е разпространено мнението, 

че да си земен, уравновесен, практичен и стабилен е нещо много-много 

ценно и добро. А ако си мечтател, вярваш в себе си и успеха си и възна-

меряваш да постигнеш много в живота, това не е хубаво и не води до 

добри резултати в личен и семеен план.  

Още от разпространеното мнение казва, че не трябва да се целиш 

много нависоко, защото от високо ще паднеш, че не трябва да си поста-

вяш големи цели, защото са неосъществими и смешни, че не трябва да 

искаш да успееш, защото 

„Ти си обикновен човечец, в една смотана държава и не можеш да 

постигнеш кой знае какво.“ 

О 
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За „нормалния“ българин, „нормалните“ цели „би трябвало“ да бъ-

дат не твърде амбициозни, но да отговарят на определени изисквания:  

• малко, но уютно жилище 

• постоянна работа на нормална заплата 

• не прекалено грозна жена 

• здрави деца и  

• почивка на море за 10 дни почти всяка година.  

Ако мислиш да станеш известен или богат, или и двете, ако мислиш 

да развиеш успешен бизнес, да се омъжиш/ожениш за чужденец/чуж-

денка, да обиколиш света, да постигнеш някакъв рекорд… 

Това автоматично те превръща във вятърничав мечтател, който 

„Беше толкова послушно и умно момче, ама какви глупости му 

влязоха в главата.“ 

Обществото се опитва да потиска развитието, защото посредстве-

ността, както всеки „организъм“ се стреми да се възпроизвежда и да за-

пазва статуквото си.  

Тя няма никакъв интерес да подкрепя бурното развитие и напред-

ничавостта на отделни членове от масата, при положение, че остана-

лите запазват посредственото си мизерно съществуване. Но разбира се 

отделната обществена единица едва ли осъзнава това. Когато види ус-

пешен човек, тази единица, по-скоро разсъждава така: 

„Какъв е тоя, че ще има повече от мен?!“. 

Хората се дразнят от мечтателите, защото тези мечтатели, може пък 

да осъществят мечтите си, а тогава 

„Какво ще правя аз, който захвърлих мечтите си още в детските 

години, а съм можел да ги осъществя.“ 

Хората се дразнят от амбициозните, защото те биха могли да пос-

тигнат целите си, а тогава 

„Пак съм прецакан, защото се целих толкова ниско, а то могло и 

по-високо.“ 
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Посредствените хора, искат да са заобиколени от други посредст-

вени хора, за да се чувстват комфортно и за да не се изнервят. 

От своя страна, победителите, позитивните и амбициозните лич-

ности обичат да са заобиколени от подобни личности, защото остана-

лите ги потискат и им пречат да се чувстват добре.  

За съжаление, обаче, позитивните и напредничавите, сме прека-

лено малко. Затова трябва да се подкрепяме един друг. Огромната маса 

от сиви единици на обществото може да ни смаже, като едното нищо.  

Ние винаги ще си останем „идиотите с розови очила“, а те винаги 

ще бъдат „земни и отговорни личности“. 

ПРОКЛЯТИЕТО НА ЩАСТЛИВИТЕ 

Повечето хора, да не кажа всички, искат да имат страхотно бъдеще, 

хубав живот, щастлива любов, много пари и други подобни благини. 

Но си ги искат тайно.  

Не смеят да ги поискат гласно, нависоко, силно, неудържимо. Не 

смеят да ги споделят с другите! Защото са суеверни. Защото се страху-

ват, че може да не станат нещата, както си мечтаят. Страхуват се да бъ-

дат позитивни, смятат го за лоша поличба.  

Но като че ли, всъщност, подсъзнателно се страхуват да не би тех-

ните мечти да се осъществят, защото така – от една страна – губят уют-

ното убежище на доскоро недостижимата мечта, в което могат удобно 

да се отпуснат вечер след тъпия работен ден или да се унесат в мечти 

преди заспиване. 

На второ място, хората стават нервни, когато има вероятност меч-

тата им наистина да се осъществи. Те започват да се безпокоят и да се 

страхуват.  

Какво ще правя сега с всичко това? Как да се опазя да не го загубя? 

Ами ако някой ми го открадне? Ами цялата тази отговорност? Ами 

какво ще си кажат другите?  

Сякаш масите от хора ги е страх да мечтаят наистина, защото нямат 

силата и смелостта да посрещнат мечтите си на живо, осъществени!  
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Затова когато попиташ някого „Как си?“, той ти отговаря:  

„Абе, карам я някак си. Добре съм, горе-долу.“ 

Повечето хора не смеят да кажат: 

„Чувствам се страхотно! Щастлив съм и през всяка една секунда 

се наслаждавам на живота!“ 

Като че ли е неприлично да демонстрираш позитивната си нагласа 

– сякаш навлизаш в някаква свещена територия, където цари суевери-

ето, всичко се крепи на тънки конци и не трябва да правиш вълнички 

по огледално равната повърхност на посредствеността.  

Станало е почти срамно да бъдеш щастлив и да гледаш ведро на жи-

вота с надежда и вяра в бъдещето – хората те гледат накриво, завиждат 

ти, укоряват те, смеят ти се, обявяват те за глупак и наивник.  

Наоколо е пълно с хора, които имат мнение за всичко, особено за 

това как не може да стане нещо. Всеки знае десетки начини затова. Но 

ако се опиташ да потърсиш начин как да стане дадено нещо и да пос-

тигнеш успех, ти се превръщаш в едно адски нагло копеле, на което ня-

кой трябва да покаже къде му е мястото. 

СИНДРОМЪТ НА ЧУКА И НАКОВАЛНЯТА 

Трудно е да гледаш ведро и оптимистично на живота, когато нямаш 

какво да ядеш или пък се чудиш как да изхраниш малобройната си че-

ляд. Ако си затрупан с работа, проблеми, грижи, врагове, несигурно бъ-

деще и безпаричие, е почти невъзможно да бъдеш оптимист и да имаш 

вяра в бъдещето и happy end-а. 

Да, трудно е, но не е и невъзможно! Множеството от хората умеят да 

обсъждат доста свободно темата за оптимизма и позитивното мислене 

и се изказват доста авторитетно и ерудирано по нея. Но когато те самите 

бъдат сполетени от проблеми или трудности, изпадат в мрачно враж-

дебно негативно настроение, при което дори и намекът за оптимизъм 

ги кара да те гледат със злоба: 

„Не виждаш ли, че имам проблеми?! А ми говориш за оптимизъм 

и други глупости!“ 
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Когато човек е в такава ситуация, наистина е погълнат от пробле-

мите си и се изисква изключителна вяра и духовна сила, за да погледне 

с надежда в бъдещето, да се мобилизира и да продължи да върви нап-

ред и нагоре, въпреки всичко. 

Оптимизмът е за силните! Много по-лесно е да бъдеш слаб, мрън-

кащ и да се предадеш пред трудностите и проблемите!  

Но ако успееш да победиш негативното си отношение, ако въпреки 

всичко пречупиш отрицателния си мироглед и видиш светлина в дъл-

гия и мазен тунел на нерадостното съществуване, то тогава си наистина 

силен и заслужаваш да видиш мечтите си осъществени! 

Когато човек е между чука и наковалнята – това е въпрос на ситуа-

ция, съдба или обстоятелства. Но от самия него зависи как ще се отнесе 

към този чук и тази наковалня.  

Може да се остави безволево да бъде оформян и удрян, придоби-

вайки странна форма, но може и да се позавърти така, както той си 

иска, така че този чук и наковалня да го оформят съгласно неговите же-

лания.  

Проблемите са си проблеми – всеки ги има. Всеки от нас животът го 

удря по един или друг начин и повечето хора имаме съвсем малък кон-

трол върху цялостната ситуация. Но това, върху което имаме пълен 

контрол е нашето отношение към живота и самите себе си. 

Ако се мислим за жертви и се държим като жертви – ние вече сме 

жертви. Ако мислим като победители и се държим като победители – 

то чукът и наковалнята само ще ни закалят и придадат по-функцио-

нална и боеспособна форма. 

Когато попаднеш между чука и наковалнята, гледай да се превър-

неш в меч, а не в подкова. 

ПОГРЕШНОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ОПТИМИЗМА 

Не всички са наясно какво значи да си оптимист. Повечето хора са 

настроени отрицателно към това понятие, защото считат, че да си оп-

тимист означава да вярваш в невъзможни неща, да си мислиш, че 
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всичко е приятно и хубаво и да живееш в собствен нереален свят на щас-

тие и доброта. Вроденият прагматизъм на хората тук надава вой и не 

позволява и дума да се каже в полза на оптимизма. Но според мен тук 

има едно грандиозно объркване. 

Да си оптимист не означава да виждаш в розово и да не забелязваш 

проблема. Оптимизмът е по-скоро отношение към нещата, начин на 

мислене, при който човек вижда не само проблема, а и неговото реше-

ние.  

Докато негативно настроените личности виждат предимно пробле-

мите и виновниците за тях, то позитивните отчитат тези фактори, но 

търсят решението. За тях е по-важно да се развиват и да вървят напред, 

решавайки проблемите, отколкото да се вайкат и да оплакват наличи-

ето на същите тези проблеми. 

Да си оптимист е отношение – към себе си и към живота! Да гледаш 

позитивно на нещата, означава да се стремиш да постигнеш най-доб-

рото за себе си, да израстваш, преодолявайки проблемите си и да се бо-

риш с всички средства за постигането на победа, успех и реализирането 

на своите мечти. 

Ако си мислиш, че твоето минало е изпълнено с проблеми и мъка не 

е така. Нищо подобно няма там. Има само уроци, които трябва да бъдат 

научени и стъпала, които водят нагоре, към позицията, където се нами-

раш в момента.  

Ако настоящето ти е изпълнено с проблеми – купи си очила! Не 

е  така! Настоящето ти е изпълнено с предизвикателства, всяко от което 

за теб е шанс да постигнеш нещо повече отколкото в предишния мо-

мент и шанс да се развиваш. 

Ако бъдещето ти се струва мрачно, да знаеш, че си си купил(а) пог-

решните очила – това са слънчеви очила. Хвърли ги. Не си слагай ро-

зовите – просто погледни в бъдещето със собствените си очи и сърце.  

Какво има там?  

Има слънце и радост, живот и щастие. И най-хубавото е, че между 

тези неща и теб има една пътека, път, стълба или дори червен килим.  
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Просто трябва да стъпиш на нея и да започнеш най-интересното и 

забавно приключение в живота си, а именно – неговото пълноценното 

и позитивно изживяване! 

Правилната посока е „напред и нагоре“! Започни и продъл-

жавай – само напред и само нагоре! Пътеката няма край, а спо-

менатите бонуси – щастие, радост, живот, любов – ги получа-

ваш пътьом. Защото щастието не е крайна точка на пътуването, 

а самото пътуване! 
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ГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СА ЗА ГОЛЕ-

МИТЕ МОМЧЕТА 

сички имаме проблеми. И винаги нашите са по-големи и 

по-страшни от тези на другите. Не харесваме проблемите и 

трудностите. Дори откровено ги мразим. Но дали пък те не са 

нещо повече от неща в живота, които се стараем да избягваме? 

Когато бях малък (доста малък) един от най-големите ми проблеми 

беше това, че децата в детската градина ми взеха една играчка и я счу-

пиха. 

Когато започнах да ходя на училище, имах проблем с писането на 

домашните и ученето по история. 

Когато поотраснах имах проблем с пъпките и с тлъстия си задник. 

(Забележете, дори физическият размер на проблемите нараства с въз-

растта.) 

Към края на гимназията, проблемите ми се въртяха около любовни 

несгоди. 

В университета започнах първия си бизнес и той се провали. 

Проблеми. Проблеми. Да не продължавам нататък, че нещата 

загрубяват. 

Какво се получава, обаче? Аз съм тук, пиша тази глава от книгата и 

се чувствам по-добре и по-жив от всякога. 

Също така, гледам другите хора. И най-щастливо изглеждащите 

ми приятели имат проблеми от някакъв род. Или да вземем най-

богатите на планетата – те изглеждат безгрижни, но всъщност ежед-

невно се справят с проблеми, които дори са отвъд разбирането на обик-

новения човек. 

Наблюдавайки целия този Проблематориум, който ни заобикаля, 

реших да обобщя ситуацията, като ви представя някои поуки, които ми 

се натрапиха по време на моя „дълъг и не-лек живот“. И продължават 

да се натрапват все повече: 

В 
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1. Винаги, когато „получаваш“ проблем, в пакет с него вър-

вят и силата, и възможностите да се справиш с него. Само трябва 

да гледаш и слушаш внимателно, да действаш в подходящия момент и 

да не се отказваш, въпреки трудностите. 

2. Пораствайки, получаваме все по-големи проблеми, защото 

и нашите способности да се справим с тях нарастват. 

3. Все по-големите проблеми са признак, че напредваме и се раз-

виваме. 

4. Липсата на проблеми е признак на застой, но тъй като ску-

ката – по същество – е проблем, явно няма ситуация, в която да нямаме 

никакви проблеми. 

5. По-добре е да мислим за проблемите като за „предизвикател-

ства“ и „уроци“. По-практично е, а и по-лесно се понася психически. 

6. Добра стратегия е да надрастем проблема, да станем по-големи 

от него. Вече не сме „малкото уплашено дете“. 

7. Проблемите са уроците, които трябва да научим. Ако се пов-

тарят, значи не сме ги научили. А ако не си научим урока, повторението 

винаги е с по-голям размер и сила. 

8. Страхувай се от проблемите, но избери борбата, а не бягс-

твото. Всеки проблем е по-слаб от теб. Неговото предназначение е да 

те накара да намериш тази сила – силата да го победиш – у себе си и да 

я изкараш на бял свят. 

9. Всеки проблем си има решение. Ако няма решение, значи не 

е проблем.  

– 

А вие как сте? Имате ли проблеми? 
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ТРИТЕ СТЪЛБА НА  

ПРОСПЕРИРАЩОТО ОБЩЕСТВО 

ко бях известна личност или поне духовен лидер на човечес-

твото, хората постоянно щяха да ми задават фундаментални 

въпроси от битието, като например: 

“Какво е необходимо, за да стане България световна супер-сила или 

поне да се позамогнем малко?” или 

“Как бихте се справили със световния глад?” или 

“Как бихте обяснили феномена на безкрайният пътников капацитет 

на маршрутките?” 

Тъй като, обаче, не съм риалити (или друга) звезда и никой не ми 

задава подобни въпроси, седнах и самостоятелно се замислих над поне 

един от тях. 

Преминах през множество хипотези. Прескачах, като маймуна, 

между източната философия, западната психология и прозренията в 

“Тайната”. Медитирах. Обядвах. Пих хапчета. И след дълги секунди на 

размисъл, три неща започнаха да изпъкват и не можеха да бъдат пре-

небрегнати, защото твърде много се набиваха на очи (или на ума). 

Нали си спомняте “Пътеводител на галактическия стопаджия”, къ-

дето отговорът на въпроса “Какъв е смисълът на живота”, беше “42”? Та 

така стана и при мен. 

Запитах се “Кои са най-важните елементи за едно общество, вклю-

чително българското, за да просперира. Не философските. Практичес-

ките!” 

А отговорът, който “ми се даде”, беше: 

“Предприемачество, професионализъм и добри обноски”. 

Сигурно си казвате: “Е, много оригинално! Какво стана със семей-

ните ценности, иновациите, възпитанието на децата, пазарната иконо-

мика, демокрацията. Те не са ли важни?” 

А 
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Най-вероятно са важни, но аз не съм антрополог, а прост маркето-

лог и се интересувам главно от резултати. Затова нека да задълбаем 

малко повече в трите стълба на обществото, както аз ги виждам. 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

В наши дни е модерно да се говори и пише за предприемачество. 

Всички искат да започнат собствен бизнес или поне смятат, че така ще 

забогатеят, за да не се налага повече да работят. 

В наши дни, в България, често си представяме предприемача като 

яко момче с черна кола и телефон, постоянно залепен на ухото… или 

пък, като горд притежател на макбук втора употреба, обикалящ по стар-

тъп конференции и разказващ за революционния си ап. 

Ако погледнем в исторически план, обаче, преди стотици години, 

хората са били разпределени основно в няколко групи (не претендирам 

за перфектна историческа точност): 

• Аристокрация и техните антуражи 

• Военни 

• Религиозни лица 

• Учени, лекари, магьосници, изследователи 

• Земеделски стопани и животновъди (селяни) 

• Занаятчии / Свободни професии 

• Търговци / Предприемачи 

Ако се замислим над техните функции в обществото, ето какво из-

лиза: 

• Аристокрацията и техните антуражи, общо взето, паразитират, 

консумират и – може би – управляват. 

• Военните охраняват аристокрацията, защитават територията и 

са използвани за прилагане на сила, където е необходимо. 

• Религиозните лица уж дават вяра и утеха, а всъщност се борят 

за власт и пари. 
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• Учените, лекарите, магьосниците и изследователите са тези, 

които изследват непознатото и дават основата за прогрес. 

• Земеделците и животновъдите осигуряват храната и напит-

ките. 

• Занаятчиите и свободните професии осигуряват продуктите и 

услугите за ежедневието. 

• Търговците и предприемачите са тези, които смазват цялата 

машина на обществото и позволяват тя да работи. Те осигуря-

ват комуникацията и обмена на стоки и услуги. Те идентифи-

цират проблемите, намират им решения, които могат да бъдат 

реализирани и да се спечели от тях. Те проявяват инициатива 

и движат нещата напред. 

Моето лично мнение, с което не ангажирам никого, е че предприе-

мачите са двигателите на прогреса и гладкото функциониране на об-

ществото. Те осигуряват тази движеща сила (чрез своята предприемчи-

вост, про-активност и дори – алчност), която позволява да се реализи-

рат на практика идеите и концепциите на изследователите или да се ре-

шават наистина проблемите на хората. 

Също така, предприемачите, тъй като се предполага, че разполагат 

с финансов ресурс, имат възможността да реализират проекти и дей-

ности, които са недостъпни на останалите и така да допринесат, както 

за собственото си благосъстояние, така и за просперитета на общест-

вото. Дори могат да използват този финансов ресурс и за благотвори-

телност. 

Всяка от посочените професии и занимания изисква и определени 

личностни качества. Вижда се, обаче, че за да бъдеш успешен предпри-

емач, се изисква да имаш или да овладееш доста богат букет от знания 

и умения. Ето само няколко примера: 

Предприемачът трябва да може да взема решения – трудни, лесни 

– по много пъти на ден. 

Предприемачът работи с хора – уговаря, мотивира, преговаря, 

конфронтира се, делегира, управлява. Изискват се много добри кому-

никационни умения. 



  

- 31 - 

 

„Мъдростите на Борил“ 

Предприемачът борави с пари и числа – необходимо е да има 

аналитична мисъл, да разбира от финанси, от управление на парите. 

Предприемачът често има повече от един бизнес и се налага 

да познава спецификите на всеки от своите бизнеси. 

Предприемачът непрекъснато изпада в или очаква кри-

зисни ситуации и се налага да развие умения за справяне с критика, 

грешки, провали и проблеми. 

Тоест, предприемачеството е идеалната среда за подбор и оцеляване 

на най-добрите и качествени индивиди. Въпреки, че е джунгла, това 

поприще е и много мощен акселератор на човешките качества. Или ги 

имаш и развиваш, или ги овладяваш. Иначе не оцеляваш. 

И сега, въпросът е какво предлагам аз? Определено не си мисля, че 

всеки трябва да бъде предприемач. Нито е възможно, нито има нужда. 

Нито всеки има желанието и/или заложбите да бъде предприемач. И 

това е напълно нормално. 

Това, което си мисля е, че ние, като общество, независимо дали сме 

предприемачи или не, трябва по всякакъв начин да подпомагаме и сти-

мулираме предприемаческия дух и предприемачеството. Да го популя-

ризираме. Да съдействаме. Или поне да не пречим (визирам особено 

държавата). Така, който има склонност и желание да бъде предприе-

мач, ще може да бъде “извлечен” от общата маса на обществото и ще 

му бъде възможно да се занимава с тази дейност в улеснени условия 

или поне без излишни пречки. 

Ако съумеем да открием, култивираме и развием едно активно и на-

дъхано ядро от предприемачи, така си гарантираме – като общество – 

че имаме двигател, който мощно ще ни движи напред и нагоре. В про-

тивен случай, оставаме бозава маса от мрънкачи, нямащи желанието 

или смелостта да поемат отговорност и да направят нещо за себе си или 

за другите. 

Както се казва, “предприемач” идва от “предприемам”. Така че, ако 

усещате предприемаческия пламък, предприемете нещо. 
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ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ 

Ах, този професионализъм. Имаме нужда от него, на където и да е 

обърнем… 

Ако депутатите проявяват професионализъм, ще имаме добре 

подготвени и работещи закони. 

Ако КАТ се държат професионално, законът ще се прилага ефек-

тивно и войната по пътищата ще взема по-малко жертви. 

Ако безименният чиновник или бригадир осъществи достатъчно 

добър контрол, настилката по пътищата ще бъде качествена и няма да 

се отварят дупки при всяко падане на половин литър дъжд. 

Ако учителите подхождат професионално към задълженията си, 

от образователната система ще излизат качествени индивиди, които 

изграждат едно качествено общество. 

Ако родителите възприемат своята роля “професионално”, ще от-

глеждат емоционално здрави и умствено силни деца. 

Ако сервитьорите си вършат работата професионално, ще имаме 

едно приятно и незабравимо преживяване всеки път, когато ходим на 

ресторант. 

Ако маркетинг специалистите действат като професионалисти, 

техните клиенти и компании ще се развиват и броят лоялни клиенти 

ще нараства. 

Мога да продължавам този списък до безкрайност.  

Професионализмът, за мен, е нещо много просто. Той изисква от 

нас просто да си свършим работата по най-добрия начин, влагайки 

всичко от себе си. 

Опитах се да изкристализирам най-важните елементи на професио-

нализма и вижте до какви изводи стигнах: 

Фокус. Да си професионалист, означава да се фокусираш върху 

това, което имаш да свършиш и да го правиш по най-добрия възможен 

начин. Да влагаш всичките си знания и умения и да изпипваш детай-

лите. Т.е. – НЕ на мърлявщината. 
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Самоусъвършенстване. Един истински професионалист знае, че 

непрекъснато трябва да усъвършенства уменията си, да е в течение на 

новостите и да се развива във всяко отношение, което би било полезно 

за основната му дейност. В противен случай, постепенно се превръща в 

дървен философ. 

Коректност. Професионалистът внимава какви обещания дава и 

ги спазва точно и безкомпромисно. Независимо дали става въпрос за 

свършена работа, срокове, срещи и т.н., професионалистът винаги е то-

чен. 

Честност. Професионалистът трябва да е наясно какво може и 

какво не може, какво знае и какво не знае. И, ако е честен със себе си и 

с тези, на които служи и помага, трябва да прави само нещата, които 

може, да говори само за нещата, които знае, а за останалите – да не се 

натиска.  

Помощ и споделяне. Истинският професионалист помага на дру-

гите. Не винаги се стреми за единица работа да вземе единица пари или 

друга полза. Понякога помага безвъзмездно. Менторства по-начинае-

щите. Прави нещата заради самата помощ и вършене на добро, а не за-

щото ще спечели нещо. 

Даване на пример. Професионалистът има това, което – на чист 

български език – наричаме “integrity”. Той служи за пример. Прави 

това, което проповядва (ако въобще проповядва). Той е професиона-

лист и в работата, и в живота. Фалирал финансов консултант и дебел 

диетолог са пример за обратното. 

Моята теза е, че професионализмът може и трябва да се прилага не 

само в работата и бизнеса, а и във всяка област на живота, от всеки един 

от нас. 

Ако всички се  постараем да бъдем професионалисти в работата, 

професионални родители, професионални любовници, професио-

нални синове и дъщери,  професионални добри хора… Тогава ще зажи-

веем в един наистина идеален свят. Дори ще отида по-далеч – смятам, 

че всички наши проблеми от бита и ежедневието идват от проявата на 

непрофесионализъм под една или друга форма. 
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ДОБРИ ОБНОСКИ 

Не, не считам, че за обществото ни е жизненоважно всички да знаят 

с коя вилица се ядат охлювите. Но, според мен, добрите обноски са в 

основата на всяко цивилизовано общество. Бих казал, че те са критерий 

за цивилизованост. Колкото и айфони и Q-седмици да има на глава от 

населението в едно общество, ако хората се държат грубо един с друг, 

не се уважава и не се зачита достойнството на отделните индивиди, то 

такова общество за мен е в първобитно-общинния строй от гледна 

точка на цивилизованост. 

Добрите обноски са буферът между дивото, което живее у всеки от 

нас и възможността хората да съжителстват, без да се избиват и изна-

силват, само защото им се е приискало това. Някой ще каже – “Тази 

функция не е ли на полицията?”. 

Не, полицията не може да бъде навсякъде (а понякога я няма и ни-

къде). Именно добрите обноски са нашата вътрешна полиция. Те ни 

позволяват да следваме поставените си цели и желания, но да го пра-

вим по начин, който не вреди твърде много на околните. Добрите об-

носки ни позволяват да сме общество, което функционира и е нещо по-

вече от сбора от своите части. 

Някой беше казал: “Лесно е да си учтив, когато човекът отсреща 

има два меча.”, визирайки самураите и техните обноски. В този смисъл, 

добрите обноски са и инструмент за оцеляване. 

Като се замислите, всеки от нас има по “два меча”. Освен ако не поз-

навате човека отсреща много добре, вие никога не можете да сте си-

гурни каква беля може да ви докара на главата. Ако се държите грубо с 

жената на съседната седалка в автобуса, може да се окаже, че съпругът 

й е най-злата квартална мутра, която да съсипе живота ви. 

Ако не се държите уважително с възрастния човек на улицата, може 

да се окаже – след  два дни – че именно той ви интервюира за мечта-

ната работа или – още по-лошо – е собственикът на целия бизнес. 

Така че, освен гаранция за гладкото съществуване на обществото, 

добрите обноски са и един от най-добрите инструменти да запазим жи-

вота и здравето си на приемливо ниво. 
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Но нека да уточня какво имам предвид, като казвам “добри об-

носки”. Със сигурност не говоря за “Етикет и протокол”. Естествено, не 

ги отричам, считам, че са важни и необходими, но мисля, че те са само 

част от голямата картина на добрите обноски. Ако трябва да изведа ня-

колко ключови елемента, то те биха били следните: 

Уважение и достойнство. Каквото и да казваме и правим, да се 

стремим да запазим достойнството на отсрещната страна и да се отна-

сяме уважително. Лесно е да се отнасяш с уважение към по-силните от 

теб. Изисква се воля, сила и добри обноски, да се отнасяш така към 

всички. Грубо отношение, обиди, клюки, подигравки и негативни из-

казвания – тези неща, за мен, не са част от добрите обноски. 

Толерантност и разбиране. Има едно правило/аксиома от НЛП 

(Невро-лингвистично програмиране), която гласи: “Човек винаги дейс-

тва по най-добрия начин, съгласно неговите знания, убеждения и си-

туация към дадения момент.”  Ние не сме зли, просто понякога не 

знаем, че сме такива или не знаем как да покажем, че сме добри. Ако 

подхождаме с такова ниво на разбиране към хората, със сигурност ще 

станем по-толерантни и ще избегнем много собствени и чужди нерви. 

Активна реципрочност. Много стар принцип, за който – сигурен 

съм – много пъти сте чували и чели. Той означава да се отнасяш с дру-

гите така, както би искал да се отнасят с теб. Когато възнамеряваш да 

направиш или кажеш нещо, помисли си, ако някой ти го направи или 

каже, как би се почувствал ти и би ли искал да се чувстваш така. Пос-

тави се на мястото на другия и ще ти стане пределно ясно как да подхо-

диш. 

Контрол върху агресивния отговор. Хората понякога правят 

грешки. Понякога са зли. Понякога са просто неосъзнати. Много често, 

ако се почувстваме обидени, застрашени или наранени от тях, това се 

оказва само част от нашето въображение. Човекът, който ни засича с 

колата си на улицата изглежда като гадняр, който го прави нарочно. Но 

може да се окаже, че просто бърза за болницата, където жена му ражда 

или трябва спешно да занесе лекарства. Преди да реагираме агресивно, 

е добре да преценим каква е причината за отношението на другите и 

съобразно това да настроим нивото на агресия на нашата реакция. Не 

съм голям поддръжник на това да подлагаш другата буза, когато те уда-

рят по едната, но преди да напсуваш човека или да му “счупиш главата” 
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е добре да прецениш каква част от проблема идва от него и каква – от 

твоето въображение. 

За мен, добрите обноски не са сбор от правила, а едно просто разби-

ране, че уважението, достойнството и толерантността са важна плат-

форма, върху която да стъпят и да се развиват човешките отношения, 

независимо дали става въпрос за познати или непознати хора. 

Така че, ако ме питате: “Как ще се оправим?”, винаги ще отговарям: 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И  

ДОБРИ ОБНОСКИ. 

 

 

 

 

 

 

Ако желаете да поръчате пълната версия на  

„Мъдростите на Борил“, можете да го направите тук: 

 

http://borilbogoev.com/wdb/  

 

  

http://borilbogoev.com/wdb/
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МЪДРОСТИ ЗА 

БИЗНЕСА 
Не твърдя, че съм „големия бизнесмен и предприемач“. Работил съм 

на заплата. Работил съм и работя за себе си в момента. Мои кли-

енти са някои от най-големите български компании. Мои приятели 

притежават достатъчно успешни бизнеси. Имам опит, а и наблю-

дения. Реших, че може да са ви полезни. 
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ТОП 7 МИТА ЗА ОНЛАЙН  

БИЗНЕСА И ГРУБАТА  

РЕАЛНОСТ ЗАД ТЯХ 

нлайн бизнесът е популярна тема в съвременното публично 

пространство. Всеки, чул-недочул, разпространява слухове и 

сензации, свързани бизнеса в интернет. Така, с времето, пос-

тепенно се изграждат митове, които са доста далече от истината, но 

влияят върху мирогледа и вземането на решения от страна на начинае-

щите онлайн предприемачи. 

Тук бих искал да опиша и развенчая най-популярните митове за он-

лайн бизнеса. За всеки мит давам описание на “митичната” ситуация и 

представяне на реалността. 

Считам, че тази информация е особено важна за начинаещите он-

лайн бизнесмени, защото нейната цел е да им свали розовите очила и 

да им помогне да видят грубата и гола реалност. Ако я харесат (или поне 

не ги притеснява), готови са за онлайн предприемачи. 

СТАВА ЛЕСНО 

Да, лесно е, но тук има една уловка. Практикуването на онлайн биз-

нес и свързаните с него дейности наистина е лесно, но не за всеки. То е 

лесно за онлайн маркетинг хората, които отговарят на определени ха-

рактеристики.  

За тях е лесно, защото те живеят с тези неща, работят на компютър 

по 12 и повече часа на ден, комуникират, решават проблеми, проследя-

ват, анализират, подобряват.  Със сигурност не е лесно, нито просто, но 

за тях е удоволствие. Иначе не става. Трудно си е. 

СТАВА БЪРЗО 

Определено от старта до успеха на един онлайн бизнес може да се 

стигне доста бързо. Тази скорост, обаче, далеч не е гарантирана. Знам 

О 
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за онлайн магазини, които в рамките на няколко години имат над 30-

пъти увеличение на обема поръчки и оборот.  

Също така, обаче, познавам собственици на магазини, които за съ-

щото време са постигнали минимален или почти никакъв напредък. 

Така че, Интернет и технологиите ни дават възможността да пораснем 

като бизнес наистина бързо, но – в  крайна сметка – нещата зависят от 

нас. 

Също така, “бързо” не означава “днес”, “утре”, “тази седмица”, “този 

месец”. Необходими са ви няколко месеца до 1 година, за да видите ре-

зултати от усилията си и поне 3-4 години, за да превърнете онлайн биз-

неса си в нещо силно, голямо и стабилно. Разбира се, както казах по-

горе, това може да стане и след 20 години или никога да не се случи. 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ 

Да, наистина, абсолютно всеки може да стартира онлайн бизнес. 

Това може да стане, буквално, от днес за утре. Изключително лесно и 

бързо стават нещата (на старта). Но дали този бизнес ще бъде успешен 

и дали човекът ще се задържи на онлайн попрището, това никак не е 

сигурно. 

Така че, за да обобщим – всеки може да стартира и то лесно. Не 

всеки, обаче може да продължи и да бъде успешен. 

Съжалявам, ако попарвам ентусиазма ви, но съм длъжен да споделя 

каква е реалността. 

ИЗКАРВАТ СЕ МНОГО ПАРИ 

Тук, ключовият въпрос е  какво означава за вас “много пари”? За ня-

кой, изкарването на 1000 лв допълнително на месец си е страхотно пос-

тижение и огромна сума пари. За други, ако оборотът е под 10 000 000 

евро за първата половина на годината, се води крах, който може да 

срути компанията и доверието на инвеститорите. 

Да, онлайн бизнесите, в световен мащаб, генерират огромни суми. 

Но същото може да се каже и за телекомуникационните компании, 

нефтодобивните компании, веригите магазини и големите адвокатски 
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кантори, например. 

Така че, можете да очаквате достатъчно добри постъпления от он-

лайн бизнеса си, но със сигурност тук парите не падат от небето и не без 

полагането на съответни по сила и постоянство усилия. 

НЕ СА НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ 

Всъщност това не е съвсем мит. Наистина можете да стартирате своя 

онлайн бизнес с малко или почти никакви пари. Но, разбира се, тук има 

уловка. Ако нямате пари за инвестиране, ще се наложи да инвестирате 

нещо друго. 

„Няма безплатен обяд!“ 

В случая става въпрос за много голяма част от вашето лично време, 

контакти, лягане късно, ставане рано, изоставяне гледането на телеви-

зия и други навици, отнемащи от времето ви за правене на онлайн биз-

нес. 

ДОХОДИТЕ СА ПАСИВНИ И БИЗНЕСЪТ МОЖЕ  

ДА Е НА АВТОПИЛОТ 

Честно да ви кажа, тези неща за пасивните доходи, обикновено мо-

жете да ги намерите в страниците, рекламиращи продукти и услуги за 

бързо забогатяване. Такъв тип послания са насочени право в нашата 

мързелива същност. 

Всички (може би) искаме да не правим нищо (или почти нищо), но 

да имаме всичко – пари, свободно време, „играчки“, пътешествия и 

прословутият коктейл на плажа. 

Проблемът е, че реалният живот не работи така (поне от моя опит). 

Да, наистина, някои от процесите в онлайн бизнеса могат да бъдат 

оптимизирани или дори автоматизирани с помощта на софтуерни про-

дукти и адекватни работни процеси. Въпреки това, до сега не съм виж-

дал бизнес, който е изцяло на „автопилот“. 

Обикновено, стремежът е да автоматизирате, доколкото е въз-

можно, еднотипните и скучни дейности. Тези дейности, които трябва 
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да бъдат направени, но не изискват вашия пълен потенциал. 

Все пак, обаче, налага се вие, като предприемач, да измисляте стра-

тегии, да планирате, да управлявате дейности и процеси, да водите пре-

говори, да развивате бизнеса, да осигурявате партньори, да ръководите 

екипа си и т.н. 

Можем да кажем, че доходите тук не са пасивни, а „асинхронни“. 

Това означава, че вие влагате труд, усилия, време и получавате печалба.  

Но какъв ще бъде вашият резултат, зависи от това колко добър пред-

приемач сте и от вашите маркетингови умения.  

Можете да работите малко, а да изкарате много. Можете да не рабо-

тите няколко дни или седмици, а бизнесът да продължава да върви. 

Да, това е възможно, но не и да оставите всичко на самотек, а парите 

да се сипят върху вас. 

РАБОТИШ ПО 2-3 ЧАСА НА ДЕН, А ПРЕЗ  

ОСТАНАЛОТО ВРЕМЕ СЕ ЗАБАВЛЯВАШ 

Тази заблуда се появи с книгата на Тим Ферис „Четиричасовата ра-

ботна седмица“. Не казвам, че е пълна лъжа. Казвам само, че познавам 

предприемачи от всякакъв калибър – от дребни соло-предприемачи, до 

мултимилионери – и нито един от тях не работи само по 2-3 часа на 

ден. 

Повечето са постоянно в бизнеса. 24 часа на ден. Те мислят за биз-

неса, развиват го, решават казуси. Мислят „схеми“. Борят се с конкурен-

цията. Оптимизират. И това им доставя удоволствие, искат го. Не за-

щото някой ги кара, а защото им харесва и им вдига адреналина. 

Това, което могат да направят те, вместо да работят само по 2-3 часа 

всеки ден, е да управляват времето и усилията си. Мога да решат днес 

да работят 2 часа, а утре 18. Това могат и това със сигурност и вие ще 

можете. 

Но, поне моят опит и знания, не познават сериозен и стабилен биз-

нес, на който да са му достатъчни по 2-3 часа на ден работа от страна на 

собственика. 
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Разбира се, има вероятност, ако сте много умни предприемачи, да 

създадете бизнес система и страхотен екип, които – в даден момент – 

започват да работят без вас и вие можете да си почивате, а парите да се 

сипят в банковата ви сметка.  

Това определено е възможно, но поне аз не знам да може да се дос-

тигне такова ниво, без преди това да се вложат години къртовски труд, 

безсънни нощи, емоции, провали, грешки, битки с конкуренти, скучна 

работа, стрес и много чаши изпито кафе. 

– 

Нали знаете израза „Твърде хубаво за да е истина!“. Така е 

и с „разказите“ за онлайн бизнеса. Да, хубаво е, забавно е и се 

правят пари. Но – както всяко смислено и ценно нещо – изис-

ква посвещение, работа, усилия, постоянство и находчивост. 

Ако сте готови да приемете това, всички „митове“ за онлайн 

бизнеса могат да станат за вас реалност. 
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КАКВО СЕ СЛУЧВА,  

КОГАТО ЗАПОЧНЕМ ДА  

РАБОТИМ ЗА СЕБЕ СИ? 

али да станем предприемачи или да си останем служители на 

заплата, всеки решава сам за себе си. Всеки от вариантите е 

правилен, ако така го чувстваме. Но ако все пак сме решили 

да работим за себе си, но още не знаем какво е чувството да го правиш, 

ето едно леко повдигане на завесата. 

Първото нещо, което ще забележите, е че започвате да се променяте 

– характерът ви, поведението ви, начинът ви на изразяване, реакциите 

ви на различни ситуации. Това е промяна към по-добро (поне аз мисля 

така). Придобиваме нови умения, нови навици. 

И дори да не продължим да бъдем предприемачи след първия/вто-

рия/десетия си опит, тези умения и навици остават и ни помагат във 

всички наши следващи начинания. 

И така, какво се случва с нас, когато станем част от шарената група 

на предприемачите, работещи за себе си? 

ЗАПОЧВАМЕ ДА ЦЕНИМ ПАРИТЕ СИ 

Докато работим на заплата, парите „някак си“ ни идват накуп и ся-

каш „даром“. Понякога забравяме, че за тях продаваме най-ценното си 

– своето време. И много често ги харчим за „глупости“, „глезотии“, „пи-

низи“, „джаджи“ или смело вземаме кредити („вноската ще потъне ня-

къде в заплатата“). И така, до следващата заплата. 

Когато се захванем да работим за себе си – особено, докато бизнесът 

ни е малък – всеки лев преминава през ръцете ни. Новият и скъп моби-

лен телефон се равнява на хикс нови поръчки, за които ние трябва да 

вложим игрек усилия. 

Мислим, мислим и започваме да уважаваме парите, които изкар-

Д 
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ваме с толкова тежък труд. Да ги харчим за глупости, означава да хвър-

ляме този труд в кофата за боклук. Започваме да обмисляме по-добре 

разходите си. А когато уважаваме парите си, те пък започват да уважа-

ват нас. И да се трупат. И така имаме повече за важните неща в бизнеса 

и живота. 

ЗАПОЧВАМЕ ДА ЦЕНИМ ВРЕМЕТО СИ 

Когато работим за себе си, ние пак разполагаме със същите 24 часа 

в денонощието, но вече нямаме горна граница на постиженията. На ра-

ботното място, колкото и да работиш, най-много някой бонус да спече-

лиш или да ти платят извънреден труд. Драстично увеличение на зап-

латата едва ли може да се очаква. 

При работата за собствения бизнес, как инвестираме времето си, 

има реален ефект върху приходите ни. Ако го влагаме, за да движим 

бизнеса напред, той се движи напред (макар и понякога – криволи-

чещо). Ако се мотаем и си губим времето, знаем много добре, че от това 

няма да излезе нищо добро. 

Работейки за себе си, бързо се научаваме да приоритизираме, науча-

ваме се как да инвестираме всяка минута от деня си. 

СТАВАМЕ ПРО-АКТИВНИ 

„Важно е, че заплатата ми тече.“ – често срещана фраза при работа 

за друг. Когато си предприемач, нищо „не ти тече“, освен времето и въз-

можностите (които всъщност „изтичат“). Разбираме, че нашият успех е 

в собствените ни ръце и, че без да действаме, няма как да постигнем 

каквото и да е. 

Собственият бизнес ни прави динамични, проактивни, силни, дори 

агресивни. Знаем, че успехът се постига с битка или най-малкото, с дви-

жение напред. Движение, което ние трябва да осигурим. 

Няма кой да ни превози до успеха или да избута колата на бизнеса 

ни. Ние сме тези, които трябва да го направят. 
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СТАВАМЕ КРЕАТИВНИ/ИЗОБРЕТАТЕЛНИ 

Животът на предприемача е едно постоянно предизвикателство. 

Сайтовете се чупят, конкуренцията напада, клиентите се оплакват, про-

дуктите дефектират, цените на клик поскъпват… Хиляди неща могат да 

се объркат (и се объркват) във всеки един момент. 

Никой не ни преследва с пачки пари, трябва сами да си ги спечелим. 

Затова се налага да усвоим някои доста ценни креативни умения – 

как да привлечем вниманието на клиента, как да победим конкуренци-

ята, как да намалим разходите, как да си оправим хакнатия сайт макси-

мално бързо. 

Въображението ни работи на максимум и се чувстваме все едно сър-

фираме върху 20-метрова вълна. 

ПРИДОБИВАМЕ БЕЗКОМПРОМИСЕН ФОКУС 

Моткането и заниманието с множество неефективни дейности, 

скоро престават да бъдат част от нашето ежедневие. Научаваме, че ако 

вършим много дейности наведнъж, това намалява нашата продуктив-

ност, а оттам – и приходите на бизнеса ни. 

Започваме да откриваме кои дейности и хора са ценни за нас и на-

шия бизнес, фокусираме се да работим с тях и всичко останало остава 

на заден план – когато остане време. 

Предприемачите не гледат Биг Брадър и не четат вестник „Шок“. Те 

гледат курсове за професионално и личностно усъвършенстване, вдъх-

новяват се от книги за велики лидери и предприемачи и прекарват 

време със семейството си или във фитнеса, вместо пред телевизора. 

ЗАПОЧВАМЕ ДА ОТГОВАРЯМЕ ПО-БЪРЗО  

НА МЕЙЛИТЕ 

Като предприемачи, ние постоянно имаме нужда от нови възмож-

ности за бизнес. Също така се налага да защитим съществуващите си 

клиенти и бизнес. Бавенето с отговори на важни имейли и/или важни 

клиенти бързо изчезва. 
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Научаваме по лесния или трудния начин, че: 

• Когато отговаряме на постъпил мейл в рамките на 1 час, пра-

вим добро впечатление и печелим сделки. 

• Когато отговаряме в рамките на 24 часа, запазваме имиджа си. 

• Когато отговаряме след повече от един ден, често изпускаме 

важни възможности да спечелим сделка или просто не успя-

ваме да направим добро впечатление на ключов клиент или 

партньор. 

Когато получаваш по 100 имейла на ден, е много трудно да се при-

лага тази практика, но скоро се научаваме да приоритизираме и мей-

лите. Както всичко останало. 

ВЕЧЕ ВДИГАМЕ ТЕЛЕФОНА И НА  

НЕПОЗНАТИ НОМЕРА 

Да, когато ни звъни непознат номер, това може да е поредният кре-

дитор или някой, който се опитва да ни продаде нещо. Това е досадно. 

Обаче може да ни се обажда и потенциален клиент, който има нужда от 

едно леко побутване, подкрепа, отговор на въпрос, за да вземе решение 

да работи с нас. 

Така, неусетно осъзнаваме, че ставаме майстори в отклоняването на 

тъпи предложения и в обгрижването на запитвания от клиенти. Теле-

фонът вече не е наш враг, а двигател на бизнеса. 

ЗАПОЧВАМЕ ДА СПАЗВАМЕ  

СРОКОВЕТЕ/ОБЕЩАНИЯТА 

В съвременния забързан свят едно от най-дразнещите неща е когато 

чакаме. Никой и никъде не обича да чака – в ресторанта, за оферта, за 

получаване резултатите от проект. 

Когато от изпълнението на нашите обещания и срокове зависят 

приходите, се случват две много важни неща с нашата дисциплина: 

• Започваме да даваме много по-добре обмислени обещания и 
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по-добре изчислени срокове. 

• Започваме да даваме всичко от себе си, за да спазим обещани-

ята и сроковете и наистина ги спазваме. 

А дори само тези две неща/поуки могат да ни донесат влияние, ав-

торитет и много нови и доволни клиенти и партньори. 

Независимо от това дали ще излезе предприемач или не от даден 

човек, аз винаги бих гласувал с две ръце всеки да направи своя опит да 

работи за себе си. Дори и това да не стане неговото „нещо“, уменията и 

уроците, придобити по този път, ще бъдат от полза във всяка друга об-

ласт на изява. 
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ТРИ НАЧИНА ДА ПРЕЦАКАМЕ КЛИ-

ЕНТИТЕ 

риенталският начин за правене на бизнес има своите дъл-

боки исторически корени у нас. Модерните и по-хуманни 

бизнес практики вече навлизат, но това е една непрестанна 

и трудна борба. 

Все още са “актуални” подходи, като “удряй и бягай”, “преметни го 

с кеф” и други подобни. Прозрачността, честността и отдадеността в 

полза на клиента често предизвикват насмешка от типа “ти си балък и 

балък ще си останеш”. 

Не смятам, че завистта, тарикатщината, печелбарството и мошени-

чеството са хубави неща – както в живота, така и в бизнеса. 

Винаги се изисква силен характер и дисциплина, за да избереш доб-

рото и трудното пред лошото и лесното. Именно затова е толкова лесно 

да кривнеш от правия път и толкова трудно да останеш на него. 

Представям на вашето внимание три тактики за “прецакване на 

клиентите”. Ако ги използвате редовно, гарантирам ви, че ще изпитате 

„задоволство“ от поредната “добра сделка” или “лесна печалба”. 

Също така ви гарантирам стабилен спад в броя на клиентите и обема 

на поръчките. 

ДАВАЙТЕ ОБЕЩАНИЯ И НЕ ГИ СПАЗВАЙТЕ,  

ПОСТАВЯЙТЕ СРОКОВЕ И ЗАБРАВЯЙТЕ ЗА ТЯХ 

Широко разпространено е мнението, че никой проект не завършва 

в срок – винаги има забавяне и по-големи разходи от очакваните. Не-

зависимо дали говорим за изготвяне на сайт, ремонт у дома или изра-

ботка на мебели, ние – като клиенти – често се примиряваме с мисълта, 

че забавянето, проблемите и раздуването на разходите са “нещо нор-

мално”. 

О 
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От друга страна, като доставчици на услуги, се случва да се успокоя-

ваме – един-друг или самите себе си – че “всички го правят”, “такъв е 

животът”, “проектите са сложни и има много неизвестни” и други по-

добни. 

Признавам си, че и аз имам лични и бизнес грехове в тази категория 

и искам да ви уверя, че знам за какво говоря. 

Ако кажете, че ще направите нещо и не го направите, светът няма да 

се срине. Но вие ще олекнете в очите на клиента. А и в собствените си 

очи. Вашата надеждност спада, както и вероятността да продължите от-

ношенията си с дадения клиент. 

Ако кажете, че ще направите нещо в определен срок и не го спазите, 

може да има, но може и да няма сериозни последствия. Но доверието 

на клиентите към вас и вашата вяра в собствените сили ще бъдат сери-

озно накърнени. А когато клиентите знаят, че не могат да разчитат на 

вас, за в бъдеще няма да правят и опити за това. 

Ето и две “прозрения” по темата: 

Прозрение първо: Когато възнамерявате да давате обещание, 

представете си, че в главата ви избухва една червена атомна бомба. Вни-

мателно обмислете всичко, не бързайте и не се опитвайте да се харесате 

на клиента, като обещавате неща, които не можете да изпълните. Седем 

пъти премерете и накрая отрежете, давайки скромно, реалистично, 

точно и измеримо обещание. 

Прозрение второ: Когато ви питат за срок, никога не смятайте на 

ум, под напрежението на момента и/или с клиента, чакащ на телефона. 

Никога. Разпитайте го внимателно, обсъдете всичко, което той иска и 

след това седнете и смятайте. Преценете как работите, колко време ви 

отнема всичко. Съобразете натовареността си по други проекти, вре-

мето за почивка, времето за семейството. Не предвиждайте работа през 

уикенда или в 5 часа сутринта. Поставете си резерв от поне 50% и тогава 

обещайте срок за изпълнение на обещанието. По-добре да е по-дълъг и 

да го спазите, отколкото да е къс и да го пресрочите. Повярвайте ми. 
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ПРАВЕТЕ НЕЩАТА, ТАКА ЧЕ ДА СА ЛЕСНИ, УДОБНИ И 

ПРИЯТНИ ЗА ВАС, А НЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ 

Нека да помислим заедно коя страна е по-важна в отношенията 

“клиент-изпълнител”. Не е необходимо много мислене, нали? (За да не 

стават недоразумения, верният отговор е “клиентът”.) 

Тогава, защо, когато клиентът иска едно, ние му предлагаме нещата 

да станат по друг начин, така че да ни е по-лесно на нас, въпреки че ре-

зултатът няма да отговаря 100% на исканото от него? Защо, когато ни 

иска падащо меню, ние му предлагаме използването на готов модул с 

tree view? Защо, когато ни иска custom design, ние му обясняваме колко 

добре ще стане със стандартно разположение на елементите? 

Клиентите не са глупави? Може да не разбират в детайли какво 

точно вършим (уеб дизайн, програмиране, интернет маркетинг, бла-

бла-блу), но усещат, когато се опитваме да минем метър, а да им таксу-

ваме два. 

Ето и новите ми две прозрения: 

Прозрение първо: Предложете на клиента по-добрият за него ва-

риант, а не по-лесният за вас. На него не му пука колко ви е лесно или 

трудно (и не е негова работа), а вие сте този, който иска да му бъде зап-

латено. 

Прозрение второ: Угаждането на клиента не е проява на слабост. 

Бъдете твърди, но където е важно да бъдете. Като например по отноше-

ние на принципите си на работа и ценностите на компанията си (под-

разбира се, че е необходимо да имате такива). 

Заложете на качество, внимание към детайла и професионални 

принципи. Ако исканията на клиента им противоречат, обсъдете го. 

Ако клиентът не го разбере, обсъдете го пак. 

Ако не успеете да го убедите, може би “не сте създадени един за 

друг”. Но това не означава да прегазите принципите си (ще съжалявате) 

или да обиждате клиента (на ум или на глас). 
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ИЗМЪКНЕТЕ ПАРИТЕ, ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО И В КОЛ-

КОТО МОЖЕ ПО-ГОЛЯМ РАЗМЕР 

Клиентите ни обикновено са интелигентни хора. Те знаят, че е не-

обходимо да заплатят за извършената работа.  

Не винаги са готови да дадат исканата сума (обикновено не са под-

готвени психически) или да я заплатят за труда, който сте посочили 

(ценностите на изпълнители и клиенти понякога не се припокриват), 

но са напълно наясно, че няма безплатен обяд. 

Ваша задача е да обсъдите необходимите теми, да ги убедите по съ-

ответните точки и да “прокарате” желаната от вас цена, спечелвайки 

сделката. След което да извършите обещаното и да си получите парите. 

Какви са моите две прозрения тук ли? 

Прозрение първо: Проведете преговорите, уточнете цената, стис-

нете си ръцете и започнете работа. Не се притеснявайте дали ще ви пла-

тят. Притеснявайте се как да направите така, че клиентът да каже “Уау”. 

Прозрение второ: Не бързайте да натискате за заплащането си – 

и двете страни добре знаете за уговорката си (особено, както е препоръ-

чително, ако сте подписали съответния договор). Свършете работата си 

перфектно, представете я пред клиента, накарайте го да потвърди, че е 

съгласен, че сте изпълнили ангажимента си. В повечето случаи отсрещ-

ната страна сама ще поеме инициативата за плащането, защото знае че 

сега е неин ред “да се включи”. 

— 

Съществува един интересен парадокс – колкото по-трудно е 

нещо да се направи, обикновено толкова повече си струва. За-

това, пазете се от лесните, бързите, удобните и кратките пъ-

тища. Те няма да ви изведат към места, които бихте искали или 

си струва да посетите. 
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Ако желаете да поръчате пълната версия на  

„Мъдростите на Борил“, можете да го направите тук: 

 

http://borilbogoev.com/wdb/  

  

http://borilbogoev.com/wdb/


  

- 53 - 

 

„Мъдростите на Борил“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЪДРОСТИ ЗА 

МАРКЕТИНГА 
Някои от най-важните прозрения в областта на маркетинга, ко-

ито получих през годините. 
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ТРИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ФАКТОРА В  

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА 

ма три важни фактора в интернет маркетинга, от ко-

ито зависи дали ще постигнете успех или ще си останете в 

редиците на мечтателите за интернет богатство. Без тези 

три фактора, вашият сайт представлява безполезна купчина от фай-

лове, хабяща мястото на някой сървър в Интернет. 

Кои са тези фактори? 

Това са трафикът, конверсията и дългосрочната стойност на вашите 

клиенти. 

ТРАФИК 

Ако никой не посещава сайта ви, никой няма да купи нищо от вас – 

близко е до ума. Без трафик един сайт е като мъртъв. Така че ваша 

основна и първа задача (по-важна дори от модерния дизайн на вашия 

сайт и модерните плъгини, които сте намерили в интернет) е да осигу-

рите посетители за сайта си. Колкото повече, толкова по-добре. 

Също така е важно какъв трафик привличате към сайта си. Той 

може да бъде нетаргетиран и таргетиран. Общият (нетаргетиран) 

трафик обикновено не ви върши никаква работа – това са безцелни по-

сетители, които просто разглеждат сайтове. Таргетираният трафик е 

този, който ще ви донесе повече продажби и успех. Това са посе-

тители, които търсят нещо определено и го намират на вашия сайт. 

КОНВЕРСИЯ 

Колкото и голям трафик да имате, ако не го използвате, той е без-

полезен. Да, това че сайтът ви е популярен, ви носи известно удовлет-

ворение, но нищо повече.  

Затова страниците на вашия сайт обикновено се използват, за да на-

карат посетителя да направи нещо – да купи продукт, да поръча услуга, 

И 
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да попълни форма с данни или да извърши друго, желано от вас дейст-

вие.  

Колкото повече от посетителите на сайта извършват това действие, 

толкова по-голяма е конверсията ви. Тя се измерва в проценти и фор-

мулата е следната: 

% Конверсия = (брой извършени желани действия / брой посети-

тели) * 100, % 

Ето един пример: Ако продавате своята нова електронна книга от 

сайта си и имате по 180 посетителя на ден, от които 2 купуват, то вашата 

конверсия е (2/180)*100 = 1,1 %. 

За нормална конверсия се приема в рамките на 1-3%, за добра – 5%. 

За повече от 10% конверсия, вие може да се считате за маркетинг гуру. 

Разбира се, конверсията зависи от множество фактори – тези стойности 

са само ориентировъчни. 

ДЪЛГОСРОЧНА СТОЙНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ 

Ако даден посетител си купи от вашия онлайн магазин даден про-

дукт и след това успеете да изградите връзка с него – помагайки му, из-

пращайки му полезна информация, изграждайки силен бранд, то той 

ще купи много пъти от вас с течение на времето. С други думи неговата 

стойност за вашия бизнес не е само в първата покупка, а във 

всичките пари, които ще похарчи при вас с времето. 

Има най-различни начини за повишаване на дългосрочната стой-

ност на вашите клиенти, но всички те преминават през изграждането 

на взаимно доверие, адекватна комуникация и грижа за кли-

ента. 

Ето пример: Ако посетителят си купи вашата книга за 20 лв и вие 

не направите нищо, за да го задържите, неговата стойност за вас е 20 

лв. Но ако успеете да го направите ваш “фен”, да направите така, че да 

ви има доверие, да е доволен от вас, то той може да си купи вашият курс 

за домашно обучение за 199 лв и да участва в предлаганите от вас семи-

нари на живо за 490 лв. А след това да ви препоръча на още 10-20 свои 

приятели, които да направят покупки от вас за подобни суми. Както 

виждате, стойността на клиента за вас става вече 20+199+490=709 лв, 
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като ефектът от препоръките е още по-голям. 

--- 

Като онлайн предприемач и маркетингов специалист, вие 

имате три основни задачи, за да доведете бизнеса си към успех.  

1. Да увеличавате трафика към сайта си.  

2. Да увеличавате конверсията на офертите си.  

3. Да увеличавате дългосрочната стойност на клиен-

тите си.  

Изглежда просто, но не е. Изглежда лесно, но не е. Изглежда 

дребно – само три неща – но не е! 
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ПЪРВИ СТЪПКИ В  

„SPAM-ЕНЕТО“ 

олучих един спам“, „Тези само ме спамят“, „Писна ми 

от спам“. 

Чувате ли често тези реплики? Произнасяте ли ги 

често? Аз също се замислих – колко често получавам 

спам и в какви обеми. Погледнах пощенската си кутия и ето какво ви-

дях… 

 

„Леле-мале, пощата ми е пълна със СПАМ!“ 

Това си помислих в началото. А после се вгледах внимателно. Разг-

ледах писмата едно по едно. И какво установих? 

Оказа се, че не успях да намеря нито един мейл за виагра, оплеши-

вяване, форекс или други подобни. Открих, че получавам всички тези 

имейли, защото аз самият съм се регистрирал и съм дал съгласието си 

да ги получавам. Да, за повечето от тях съм забравил, че е така, но фак-

тът е, че сам съм си дал имейла, за да ми го „спамят“. И затова си зада-

дох следващия логичен въпрос… 

СПАМ или качествен имейл маркетинг? 

От 10+ години се занимавам с имейл маркетинг и той е мое ежедне-

вие. С други думи, свикнал съм с него. И каква е изненадата, когато се 

„П 
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сблъскам с нормални хора и заговорим за имейл маркетинг? Осъзна-

вам, че те не споделят чак толкова моя възторг от този метод за кому-

никация с аудиторията. Те са от „другата“ страна. Те получават имей-

лите. Те са тези, които се ядосват и оплюват „спам“-а. 

В такива ситуации обикновено си слагам месиянската шапка и се 

опитвам да прокламирам предимствата на имейл маркетинга и най-

вече да образовам околните каква е разликата между СПАМ и качест-

вен имейл маркетинг. Е, в този момент, обикновено или ми теглят една 

или, ако са приятели, сменят тактично темата и казват „наздраве“. 

Обаче аз съм досаден и затова и с вас ще споделя няколко ключови 

идеи от имейл маркетинга: 

КАКВО Е ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ? 

Много просто – трупате списък (база данни) с информация за хора 

и им изпращате масови имейли. По принцип е доста по-сложно, но това 

е есенцията. 

КАК ДА РАЗЛИЧИМ СПАМ-А? 

Основно по начина на изграждане на базата данни с абонати и ней-

ното използване. Ето трите основни варианта: 

1. Opt-In: Давате им основателна причина и хората се записват са-

мостоятелно и собственоръчно в базата ви данни. Могат да се отпишат 

по всяко време. Когато се отпишат, не ги безпокоите повече. 

2. Opt-Out: Изравяте отнякъде данните (имейл, име, телефон и др.) 

на хората. Вие си ги записвате във вашата собствена база данни. Те мо-

гат да се отпишат по всяко време, а когато се отпишат, не ги притесня-

вате повече. 

3. СПАМ: Вие си ги записвате. Може да им дадете, а може и да не 

им дадете възможност да се отписват. Ако се отпишат, вие пак ги запис-

вате и ги „спамите до дупка“. 



  

- 59 - 

 

„Мъдростите на Борил“ 

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО  

ПОЛУЧАВАМЕ „СПАМ“? 

Ето няколко стратегии за действие: 

1. Четете си го. Вие сте си се записали, вие си ги четете тези писма. 

Триете ненужното. В някакъв момент ще получите нещо интересно и 

важно. 

2. Отписвате се. Ако сте се записали навремето, но сега вече ня-

мате нужда от тези имейли, не се ядосвайте. Просто потърсете линк 

или бутон за отписване (задължително е да има такъв). Обикновено е 

най-отдолу, с малки букви. Натиснете го, отпишете се и забравете. 

3. Оплаквате се, където трябва. Ако сте се отписали и продължа-

вате да получавате писма или не сте се записвали, а получавате, имате 

право да се оплачете в Комисията за защита на потребителите (КЗП). 

Искам да кажа, че няма смисъл да се оплаквате на приятелите и коле-

гите си или да хейтите в социалните мрежи. Направете 1, 2 или се оп-

лачете на КЗП. 

И следва логичният въпрос… 

Какво е „качествен“ имейл маркетинг? 

Знаете, че правите качествен имейл маркетинг, когато: 

1. Давате на хората основателна причина да си предоставят 

данните за контакт и да се съгласят да получават съобщения от вас. 

2. Хората сами се записват в базата ви данни и предоставят жела-

ната информация. 

3. Не споделяте информацията за своите абонати с никого. Дори 

с баба си. Те са се доверили на вас, а не на нея. 

4. Изпращате им само информацията, за която са се запи-

сали. Ако сте им обещали новини от модния подиум, а после ги зали-

вате с реклама на фирми за бързи кредити, доверието, което са ви гла-

сували, няма да се задържи дълго. 

5. Чрез писмата си, позволявате на получателите да усетят 
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човека зад тях, а не корпоративната машина и звука от отваряне на ка-

сов апарат. 

6. Когато се отпишат от списъка ви, не ги притеснявате повече. 

Очевидно е, че не сте им интересни вече. 

7. Измервате и анализирате редовно най-важните имейл мар-

кетинг показатели (list size, open rate, click rate, bounce rate, unsubscribe 

rate) и регулярно набелязвате мерки за тяхното подобряване. 

Честно казано, това е всичко. Ако следвате тези 7 правила или 

стъпки, много е вероятно, когато изпращате имейл на своите клиенти 

и абонати, те да не си казват „Поредния СПАМ!“. 

Вследствие на това е възможно абонатите да започнат да четат 

имейлите ви. Възможно е да започнат да ви отговарят. Възможно е да 

започнат да купуват от вас. Възможно е да започнат да ви препоръчват 

– вас и бизнеса ви. Възможно е да започне да се изгражда една връзка 

на доверие и удоволствие от общуването между вас. 

И тогава вече имаме „качествено СПАМ-ене“, т.е. СПАМ-ът 

се превръща в желана кореспонденция. На това му казвам аз 

КРАСОТА! Така се прави имейл маркетинг. Така се прави биз-

нес. Трябва и двете страни да са доволни. Иначе няма сделка. 
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9 СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА  

ЕЛЕКТРОННА КНИГА 

а изготвянето на електронна книга не ви е необходим специа-

лист, програмист, писател и дори дизайнер. Ето как можете 

да имате своята първа е-книга в няколко прости стъпки: 

1. Помислете от каква информация имат нужда вашите клиенти 

(потенциални клиенти), какви проблеми имат, какви трудности изпит-

ват. 

2. Изберете темата на книгата така, че да им помага с решаването на 

някои от тези проблеми или да улеснява живота и бизнеса им. 

3. Измислете привлекателно заглавие. 

4. Подгответе секция "За нас" (тя ще е най-накрая на книгата). Не 

забравяйте да включите пълна информация за контакт. 

5. Подгответе секция "Въведение" - представете книгата, идеята за 

нея, ползите и за кого е предназначена. 

6. Разделете същинската полезна информация на книгата на 2 до 4-

5 раздела (глави). Представете информацията по-скоро графично, от-

колкото с дълги текстове. Никой зает човек няма време да чете дълги 

фермани. Използвайте графики, диаграми, илюстрации. 

7. Подгответе секцията "Оферта" - тук представете своите продукти 

и услуги или конкретна оферта, промоция, кампания, която провеж-

дате. Завършете секцията с ясно видим линк към страницата от вашия 

сайт, на която се очаква читателят да извърши желаното действие (по-

купка, регистрация, отговори на анкета). 

8. Подгответе корица и съдържание. Ако се затруднявате да напра-

вите красива корица, просто поставете заглавието на книгата с големи 

букви в центъра на първата страница. Отгоре напишете автора. Под 

него нека да има подзаглавие или пояснително изречение. Най-отдолу 

поставете логото на вашата фирма. Съдържанието (Table of Contents) е 

важно, защото помага на читателя с ориентацията, а и изглежда про-

фесионално - поставете го на нова страница. 

З 
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9. Запишете файла като PDF и - Voila! - вече имате своята първа 

електронна книга. 

Можете да използвате тази книга по три основни начина: 

Първи начин: Изпратете я на членовете на своя имейл списък 

(абонати за бюлетин), предлагайки им я като полезна и интересна ин-

формация. Така тя представлява ексклузивен материал, само за або-

нати. 

Втори начин: Поставете книгата на сайта си и я популяризирайте 

през всички канали, до които имате достъп. Нека хората да си я изтег-

лят свободно. Стимулирайте ги да я разпространяват сред своите прия-

тели и колеги. 

Трети начин: Поставете книгата на сайта си, но за да я получат, 

нека хората да се регистрират, предоставяйки ви базова информация за 

контакт и разрешение и в бъдеще да им изпращате информационни съ-

общения (като бюлетин, например). По този начин, не само разпрост-

ранявате книгата си, но постепенно изграждате и качествена, double 

opt-in, база от потенциални клиенти. 
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3 НЛП ТЕХНИКИ ЗА  

УВЕЛИЧАВАНЕ НА  

ПРОДАЖБИТЕ 

исаното слово съществува от хиляди години и продъл-

жава да е все така мощно като въздействие и като инстру-

мент, с помощта на който да постигаме целите си. Въпреки 

бурния растеж на подкастовете и видеото през последните години, ко-

гато продаваме в Интернет, все още (и то в много голяма степен) се на-

лага да използваме текст. 

От начина, по който пишем, по който се изразяваме и дори – от 

начина, по който форматираме текста, зависи дали ще въздейст-

ваме убедително на читателя (посетителя на нашия сайт) и дали ще 

успеем да го накараме да направи желаното от нас – да се регистрира, 

да купи, да участва в анкета. 

Именно в това е силата на копирайтинга – не просто да пи-

шеш, а да пишеш въздействащо. Не просто да редиш някакви думи, 

а да събудиш у читателя определени емоции, да го подтикнеш да нап-

рави това, което желаеш. 

Като наука и методика с основен фокус комуникацията, НЛП 

(Невро-лингвистично програмиране) задълбочено изследва текста, 

словото и начинът да ги използваме за влияние и въздействие. 

Тук ще споделя някои похвати, които можете да приложите 

още днес, за да подобрите копирайтинга на своя сайт. Можете да 

усилите мощта на блог постовете си, да оптимизирате рекламите си или 

да опишете по по-въздействащ начин продуктите в своя онлайн мага-

зин. Ето ги и тях: 

 

 

П 
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ПОДАВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОВЕЧЕ СЕТИВА 

Опитайте се, с текста си, да ангажирате колкото може повече 

от сетивата на читателя. Това става с помощта на думите, които из-

ползвате и картината, която рисувате в главата на човека. 

Нека си припомним основните сетива: 

А. Зрение 

Б. Слух 

В. Обоняние 

Г. Вкус 

Д. Допир 

Как да направим така, че да ги използваме в текста? 

Разбира се, ако става въпрос за текст, върху рекламен банер, нямаме 

много място за дълги излияния и там трябва да посъкратим нещата. За-

това ще дам пример с текст, които бихте могли да използвате в 

своя имейл кампания, презентация или landing страница. 

Нека приемем, че вие имате ресторант и искате да промотирате сво-

ето обедно меню. Ето „прост“ и „полисензорен“ вариант на примерен 

рекламен текст: 

Вариант 1: Опростено представяне на информацията 

„Поръчайте от обедното меню на ресторант ХАПКАТА НА БАЙ 

МИЛЕ. Предлагаме салати, основни ястия, десерти и много напитки. 

На ниски цени. Вижте менюто: 

001 Шопска салата 

002 Мусака 

003 Крем карамел“ 

Както виждате, нищо особено. 

Вариант 2: Полисензорно представяне на информацията 

Нека сега да включим някои думи, въздействащи на повече сетива 
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(въпреки, че е извън темата, аз бих наблегнал и на качествени и апе-

титни снимки на ястията): 

„Време е за обяд? Настанете се удобно на дивана у дома или в офиса. 

Погледнете към нашето богато и из-клю-чи-тел-но сочно и вкусно 

обедно меню. След няколко клика и по-малко от час, вкусните и апе-

титно ухаещи ястия ще бъдат пред вас. 

Ето с какво ще заситим вълчия ви глад днес: 

001 Шопска салата – свежа, ухаеща на зехтин и пресни зеленчуци, 

поръсена обилно с вкусно, меко, бяло, българско сирене. Ще сложим 

хрупкащ лук, само ако пожелаете. 

002 Мусака – неустоима, сочна, с кайма от чисто месо и перфектен 

баланс на родни подправки и самоковски картофи. 

003 Крем карамел – плътен, сладък, ароматен с подлудяващата лека 

горчивина на фино карамелизирана захар.“ 

Какво мислите? От кое от двете менюта бихте поръчали? 

РАЗКАЗВАЙТЕ ИСТОРИИ 

Имам предвид – буквално. Сухото и делово представяне на ва-

шия продукт, не върши много работа, когато искаме да нака-

раме хората да го поискат. От друга страна, историите, разказите, са 

метод за ангажиране на вниманието от поколения насам. 

Как да разкажем история? Ето три съвета: 

А. Намерете метафора, която да може да се свърже пряко или кос-

вено с вашия продукт. Какво направих аз с представянето на имейл 

маркетинга? Вижте обучението ми „Email кама сутра“. А каква е връз-

ката между древните Маи и онлайн продажбите? Ще я намерите в 

друго мое обучение – „Тайната книга на Маите“. 

Б. Открийте сюжета във вашия продукт, историята, която се раз-

вива във времето. Подсказка: Другото име на сюжета, в този случай, е 

„процес“. Как да го направим? Един от похватите е да представим не-

щата от гледна точка на потребителя и да разкажем как той избира и 
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ползва продукта. Друг похват е да покажем живота на продукта – от не-

говото създаване, до появата му на пазара и попадането в ръцете на кли-

ента. 

В. Направете вашия продукт добрият главен герой. Да подскажа 

пак: Кой е препаратът за миене на под, който можете да си спомните? 

Жокер: „Хем по-чисто, хем по-лесно, с мистър Пропър е чудесно!“ 

МОТИВИРАЙТЕ И ДВАТА ПОЛЮСА 

Хората се мотивират за действие от различни подбуди. В 

единия полюс, техните действия се активират от страх. Това са хо-

рата, които правят нещо, защото наближава крайния срок, защото 

жена им ще „ги направи на нищо“ или ще загубят апартамента си. Стра-

хът от потенциален (и надвиснал) проблем е силен фактор за мотиви-

ране. Но не винаги е достатъчен. 

От друга страна, има хора, които правят нещата, защото се вдъхно-

вяват от това, което могат да получат от тях – удоволствие, приключе-

ние, лукс, красота, нови възможности, развитие. 

Всеки ваш потенциален клиент се намира някъде в този спектър. 

Проблемът е, че – пишейки вашия блог пост, имейл или сценарий за 

видео – вие не знаете кой от вашата аудитория в каква точно пропор-

ция се мотивира. 

Решението? Включете целия спектър в текстовете си. 

Какво означава това? Ето план в три стъпки: 

А. Привлечете вниманието. 

Б. Представете проблем, който би резонирал с вашата аудитория 

(нека ги посплашим малко). 

В. Представете продукта си като спасител и посочете ползите 

от него (с позитивни думи). 

Може би звучи тъпо. Да, и ще е тъпо, ако го напишете по тъп 

начин. Но, ако се направи деликатно, елегантно и със съобразяване на 

аудиторията, за която се пише – работи безотказно. 
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„Мъдростите на Борил“ 

Ще дам елементарен пример с уговорката, че за да продавате наис-

тина, трябва доста повече да се рафинира изказа и самото предложе-

ние: 

Вариант 1: Представяне на продукт 

„Страхотен детокс чай. Съдържа мента, антиоксиданти, кориандър 

и крачета от млади паяци.“ 

Вариант 2: Двуполюсно мотивиране 

„Нашето тяло е пълно с токсини. Ядем ги, пием ги, поглъщаме ги с 

въздуха, който дишаме, преминават през кожата ни всяка минута. Те се 

насищат в организма. Дълбаят ни отвътре. Рушат клетките и органите 

един по един. И накрая ни убиват. 

Можем ли да се освободим от токсините? Да! 

Първата и най-лесна стъпка: Да пречистим храносмилателната сис-

тема и цялото си тяло на клетъчно ниво. 

Представяме ви нашата най-нова любов: Пречистващият чай „Огъ-

нят на живота“. 

Той съдържа най-фино подбрани билки, комбинирани след задъл-

бочена консултация и анализ с потомствения китайски експерт, 142 го-

дишният Бил Ху Пай. Тази комбинация се предава в неговото семейс-

тво от 500 години (три поколения). 

Как да го консумираме? Сутрин и вечер по една чаша, с капка лимон 

и семенце кардамон.“ 

И отново да ви питам: От кой чай ще си купите? 

Надявам се, че ви убедих в силата на словото. Тук представих 

само три техники, но всяка от тях е достатъчно мощна, за да 

повлияе като свеж полъх за вашите онлайн продажби. 
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ЗА АВТОРА 
Накратко. 
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„Мъдростите на Борил“ 

орил Богоев е онлайн предприемач, консултант и лектор. 

Работи в областта на дигиталните технологии и марке-

тинг от 1999 г. През последните 18 години се занимава с 

уеб дизайн, афилиейт маркетинг, блогове на българския и 

англоезичния пазар, интернет маркетинг, консултации, “лекторст-

ване” и писане. 

Бивш маркетинг директор на Koketna.com (част от групата 

BFashion), в момента основната дейност на Борил са обучения и консул-

тации в областта на бизнес моделите в интернет и монетизацията на 

уебсайтове. 

Той е създател на онлайн обученията „Изграждане на лична марка 

и репутация онлайн“, „Тотална оптимизация за продажби“, „Една ра-

бота, две заплати“, „Как да си направим професионален уеб-

сайт“, „Email маркетинг за начинаещи“, „Въведение в електронната 

търговия“, „Печелившият уебсайт“, “Летящ старт в Интернет марке-

тинга“, “Десет навика за върхова продуктивност”, “Email Kama 

Sutra“, „Тайната книга на маите“, „Как да вдигнем самолета“, „Изграж-

дане на лична марка и репутация онлайн“, „Анатомия на тра-

фика“ и „Афилиейт печалби“. 

Борил е автор на книгите „18 идеи за допълнителен доход“, 

„MASTER of SLIDES“, „Блог маса“, „77 печеливши и доказани идеи за 

стартиране на онлайн бизнес“, съавтор в „Блогопедия” и „101 Марке-

тинг приказки“.  

Той е горд притежател на Ph.D. по бизнес модели в Интернет. 

Специализира в областта на маркетинг автоматизацията, оптимиза-

цията за продажби и изграждането на ефективни бизнес модели. 

Борил, силно вярва в силата на интернет маркетинга и неговия не-

изчерпаем потенциал за превръщането на всеки бизнес в успешно на-

чинание. 

 

За контакт с Борил Богоев: BORILBOGOEV.COM 

  

Б 
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Борил Богоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако желаете да поръчате пълната версия на  

„Мъдростите на Борил“, можете да го направите тук: 

 

http://borilbogoev.com/wdb/  

 

 

http://borilbogoev.com/wdb/
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