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Ако вече сте сигурна, че желаете да работите за себе си, 
но още не сте решила с какво точно да се занимавате, 
днес ви предлагам 15 идеи за започване на бизнес, 
съвместими с отглеждането на децата. Хрумват ми свежи 
идеи всеки ден. За това реших да ги споделям с вас, като 
искрено се надявам да ви вдъхновя да превърнете вашата 
страст в източник на доходи.  



   1.     Собственик на онлайн магазин 
Ако имате подходяща идея за продукт, който да 
предлагате онлайн, това е много добра възможност за 
доходи. Може да работите от вкъщи, парка, кафето или 
плажа. Като майка най-близко дo вас са продуктите за 
деца, за това добре е да помислите върху идея за 
предлагане на подобни продукти. Задайте си въпроса – 
какво липсва на нашия пазар или е прекалено скъпо и 
недостъпно за нас? В проблема се крие и решението. 

2. Магазин в Etsy 
Всекидневно расте броят на магазините, както и клиентите 
в Etsy. Ако не сте чували до сега за Etsy, това е интересна 
онлайн платформа, в която се продават предимно стоки 
ръчна изработка. Пазарът е основно в САЩ. А ето и идеи 
какво може да продавате там: ръчно изработени бижута, 
дрехи, играчки, антични вещи, мъниста, др. 

Редовно публикувам статии на тема Etsy и онлайн магазин. 
Можеш да ги разгледаш ето тук: 

http://herstartup.today/category/за-вас/бизнес/онлайн-
магазин/ 



3. Изработка и продажба на 
подаръчни кошници 

Тази дейност може много лесно да се развива и от вкъщи. 
Празниците ни са толкова много, че пазарът на тази услуга 
е добър. Разбира се, нужно е да изградите един много 
добър бранд, интернет страница, както и присъствие в 
социалните медии. Когато мислите за продукта, който да 
предложите, първо вижте какво се предлага на пазара. 
След това се опитайте да бъдете различни и да се откроите 
от останалите, за да бъдете забелязани. 

4. Блогър 
Увеличава се броя на жените, които след раждането 
започват свой блог на различни теми, свързани с техните 
страсти и интереси. Това е чудесно, защото е един 
сполучлив начин майката да създаде връзка с други майки 
със сходни интереси и виждания. Разходите за поддръжка 
на блог не са високи – трябва да се закупи домейн и 
хостинг, като по-голямата инвестиция е във времето, 
инвестирано за изграждането и поддръжката на блога. 
Всяка една майка с малко усилия би могла да се научи 
сама да поддържа блог на Wordpress например. 



5. Фотографски бизнес 
Забелязала сте сигурно, че голяма част от жените, родили 
за първи път се вдъхновяват и започнат да снимат малкото 
съкровище всеки ден. Това ги стимулира да стават все по-
добри в това, което правят. Следващата стъпка е да се 
запишат на специализиран курс или да закупят 
професионална камера. А след това да се развият 
професионално в тази сфера, като започнат да правят 
снимки на семейства и деца. Идеята е добра, но само ако 
това е вашата страст. Преди да започнете обаче, 
преценете и анализирайте добре пазара във вашия град - 
кой предлага тази услуга, какви са цените и как се 
промотира. Анализирайте и какво харесват клиентите, но 
останете вярна на своя стил. Дори да е различен, може да 
намерите тези лоялни клиенти, които търсят точно това, 



което сте и ще препоръчат стила ви и на други.  По-трудно 
бихте се наложили на пазара, ако той е много малък - с 
голямо предлагане и малко търсене. Но ако това е вашата 
страст, не се отказвайте. Винаги има как да изградите 
различен бранд и хората да ви запомнят. По мои лични 
наблюдения през последните 5 години в България се 
търсят основно сватбени фотографи. Кой вид фотография 
се търси и къде, може да разберете много лесно. 

6. Собственичка на сладкарско 
ателие  

Обичате да правите сладки и торти? Ако сте открили, че 
това е вашата нова страст, не се бавете, а започнете да 
планирате откриването на своето сладкарско ателие. 



Предложете различен и запомнящ се продукт, наложете 
бранд, които ще се открои в съзнанието на бъдещите ви 
клиенти. Започнете да пишете блог на тази тема. Ако 
нямате възможност да отворите сладкарница все още, 
бихте могли да предлагате продуктите в други магазини. 

Не забравяйте , че снимките ви трябва да са 
професионални. Ето една моя статия на темата, която 
може да ви е от полза: 

http://herstartup.today/2016/12/29/добрите-снимки-
продават/ 

7.      Автор на статии на свободна 
практика 

Обичате да пишете? В този случай бихте могла да се 
станете автор на статии на свободна практика. Намерете в 
интернет страници и блогове с тематика, по която желаете 
да пишете, свържете се с тях и предложете услугите си. 
Иградете свое собствено портфолио и го изпращайте на 
бъдещите си потенциални партньори. Изградете успешно 
личния си бранд онлайн. Ако имате нужда от помощ в тази 
насока, аз мога да ви помогна, вижте как: 

http://herstartup.today/какво-е-личен-бранд-и-как-да-го-
изградим/ 

8. Графичен дизайнер 
Обичате да рисувате? Преди да излезете в майчинство сте 
била графичен дизайнер в рекламна агенция или 
списание? Тази професия е много удачна за започване на 



самостоятелен бизнес от вкъщи и перфектно се съчетава с 
гледането на деца. Ако желаете да започнете да работите 
за себе си, иградете свое портфолио от най-добрите си 
кампании и започнете да предлагате услугите си. 
Предимство е, че може да търсите клиенти както в 
България, така в чужбина. А какво по-чудесно да си лежите 
на някой плаж в Гърция, пиейки капучино и да изготвяте 
логото на ваш клиент в Япония например, докато малкият 
се гони с баща си по плажа? И не забравяйте да се 
представите добре в Behance. Много важно качество за 
тази професия, е да умеете да работите с всякакви 
клиенти и да задоволите всяко тяхно желание, както и да 
приемате критики. 

9. Виртуален асистент 
Все повече мениджъри имат нужда от тази услуга. За да 
работите като виртуален асистент не е нужно да сте с 
много години професионален опит. Нужно е обаче да сте 
много организирана. Но това вече го влаеете перфектно, 
нали сте майка? Предимство е, че може да работите от 
вкъщи или всяко друго място с лаптоп и връзка с интернет.  

10. Дула  
Дулите, така популярни извън страната ни започват да 
стават все по-популярни и у нас. Ако сте състрадателна и 
обичате да помагате на другите в трудни за тях моменти, 
тази професия би била перфекта за вас. Дулата дава така 
необходимата на раждащата жена подкрепа, по време на 
самото раждане. Съгласете се, всяка от нас има нужда от 
някой, който да го окуражава или дори държи за ръка в 
този момент.  



11. Обучения за деца по музика 
Обичате музиката? Да пеете, танцувате или свирите на 
инструмент? Няма нищо по-хубаво да запознаете и 
малките деца с нейната магия. Започнете да преподавате 
уроци по любимото музикално занимание и никога няма 
да ви се наложи да работите, защото ще се забавлявате 
всеки ден и ще сте полезна на децата в толкова важна за 
тях възраст. Ако имате повече възможности, може да 
откриете и детска школа по танци или пеене. Създайте 
следващите таланти на България. Добра мисия, нали? 

12. Учителка по английски език 
Усвоили сте английския език (или друг чужд език) 
перфектно и обожавате да общувате на него? Но в 
обръжението ви има малко англо-говорящи? Това е шанс 
за вас да превърнете любовта си към езика в нещо 
полезно. Започнете уроци по английски език за деца. Най-
малките от 2-5 години учат чрез игра. Създайте уникален 
свой метод за обучение на децата и го промотирайте. 
Кажете на приятелките си, а те ще кажат на своите и ще 
започнете. Кажете и на нас, за да ви представим в Her 
Startup.  

13. Изработка на сапун 
Ако обичате да изработвате неща с ръцете си, това е една 
интересна и обещаваща ниша за нов бизнес. Научете се 
как се изработват сапуни, запишете се на курс или вижте 
безплатни уроци в интернет. След това започнете да 



изграждате своя бранд и редовно участвайте в изложения 
за ръчно изработени неща, каквито се провеждат редовно 
у нас. 

14. Организатор на сватби  
Като майка вече сте получили и главната роля на 
организатор на редица семейни събития – погача, 
прощапулник, имен ден, рожден ден, може би и вашата 
сватба, др. С този опит и малко обучение може да 
планирате откриване на сватбена агенция. Важно е да 

създадете професионален екип и да имате внимание към 
детайла, както и да работите добре под стрес. Знаете ли, 
че годишно в България се сключват над 20,000 брака? 
Имате поле за размисъл. 



15. Собственик на магазин за 
употребявани детски дрехи  

С израстването на малките купищата дрехи, играчки, 
обувки, колички, проходилки и др. бързо се увеличават. 
Скоро разбирате, че мазето е прекалено малко за всички 
вещи. Ето и добра бизнес идея – започнете бизнес с 
продажба на ненужните бебешки или детски вещи или 
защо не - с размяна с други майки? Ще си решите 
проблема и ще откриете добър и обещаващ бизнес, който 
лесно може да се управлява от всякъде. А връзките ви с 
други майки ще бъдат безценни за промоцията му. 

Коя от тези идеи да изберем? Или да тръгнем в нова 
посока? Каквото и да решите, важно е да следвате 
страстта си, защото всеки нов старт е труден. А за да не се 
откажете е нужно да имате нестихваща СТРАСТ към това, с 
което се занимавате.  

Надявам се, че скоро ще откриете и вашата уникална идея 
и ще имате смелостта да я осъществите. А когато успеете – 
пишете ми. 

Имате ли нужда от консултация за избор 
и валидация на вашата уникална идея? 

Свържете се с мен: sylvia@herstartup.today 

Гарантирам, че ще съм ви от полза в тази насока.  



Всички права върху текста са запазени. Всяко възпроизвеждане, 
разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото 
съдържание на този текст без съгласието и цитирането на автора е 
забранено. 



За да получавате първи новини от 
Her Startup: 

1. Харесайте Her Startup във Facebook: 

www.facebook.com/herstartup 

2.  Абонирайте се за бюлетина на Her Startup: 

http://eepurl.com/cpkqYH 

3. Абонирайте се, за да получавате всяка статия в 
пощата си: 

- Влезте: herstartup.today 

- Въведете и потвърдете адреса си в полето най-долу:


