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Какво е да си предприемач

‘Да се опитваш да промениш средата 
за да отговориш на дадени 
предизвикателства’



‘Social entrepreneurship is the 
process of pursuing innovative 
solutions to social problems’

‘Социалното предприемачество е 
процеса на следване на иновативни 
решения на социални проблеми’



От Идея към Бизнес



Какво е Бизнес Модел

Можете ли да дадете 
дефиниция за 1 мин





“The plan implemented by a company to 
generate revenue and make a profit from 
operations”

“Планът, който компанията прилага за 
генериране на приходи и печалба”



Как мерим успеха на даден
Бизнес Модел

Как мерим успеха



На Коледния Базар на служителите 
в Уникредит се продават 
1500 коледни украшения, 
ръчно произведени от деца в 
неравностойно положение,  
всяко с цена 15 лв. 



Успех - ???



Как ще реагирате, ако знаете, че 
материалите за направата на всяко 
украшение, са закупени за 20 лв.



... а ако материалите са закупени 
за 5 лв. и всички разходи по 
производството не надхвърлят 1 
лв.



Успех - ???



Как ще реагирате, ако установите, 
че 2 седмици след Коледа,
500 украшения
са затрупани в канцеларията на 
помещението организирало 
Коледния Базар



Как комуникираме

Как комуникираме 
Бизнес Модел



Development plan
• Quisque augue felis, commodo a, elementum id, faucibus id, sem. Aenean rutrum enim. Praesent pulvinar dignissim nisl. Cras a nunc. 

Donec tincidunt odio sit amet lacus. Pellentesque metus tortor, ullamcorper vitae, lobortis vel, euismod in, mi. Ut laoreet, tellus laoreet 
blandit mollis, massa purus posuere purus, quis molestie ligula massa eu metus. Duis placerat, nulla sit amet ornare interdum, neque nunc 
mollis leo, vitae porttitor mi orci sit amet neque. Donec at enim. In facilisis tellus gravida ligula. Phasellus ut lorem. Pellentesque ac tortor 
eget augue suscipit ullamcorper. Aenean eleifend porta orci. 

• Etiam at arcu. Vestibulum lacinia nunc in eros. Suspendisse potenti. Aliquam erat volutpat. Donec gravida. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas vel enim et 
metus semper fringilla. Donec ornare arcu. Maecenas faucibus ligula convallis nibh. Mauris dui quam, congue eu, commodo nec, tristique 
in, enim. Nulla auctor semper urna. Quisque a elit eu purus iaculis vestibulum. Aliquam dictum risus at odio. Fusce at lorem et elit faucibus 
placerat. Aenean velit. Proin elit odio, blandit et, scelerisque quis, pulvinar a, dui. Nunc magna dolor, bibendum ut, accumsan congue, 
tincidunt sit amet, neque. Proin consequat tincidunt lacus. In urna dui, congue nec, tincidunt sit amet, facilisis imperdiet, lorem.

• Morbi sed nibh. Vivamus vitae dolor. Ut bibendum volutpat mi. Pellentesque quis magna non lectus elementum pretium. Aliquam quis est 
vitae arcu consequat fringilla. Cras magna risus, placerat eget, egestas consectetuer, ornare vel, felis. Nam ornare justo id orci mattis 
ultricies. Morbi luctus. Ut pretium odio ac libero. Nunc sollicitudin pharetra lorem. Aenean scelerisque, lacus eget ullamcorper scelerisque, 
ipsum urna viverra mi, eget viverra quam eros eget velit. Ut lacinia feugiat purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Etiam nunc nisl, aliquam blandit, luctus id, commodo laoreet, sem. Phasellus sit amet orci ut sapien 
vulputate pellentesque. Pellentesque dapibus purus et quam. Nam sit amet magna in neque dignissim sodales. Aenean non justo nec 
magna lobortis volutpat. 

Strategy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cras in tortor. Sed posuere erat. Maecenas pulvinar nulla eu magna. Vivamus semper, 
risus ut egestas pulvinar, lectus ante feugiat quam, sit amet congue odio lacus ac ipsum. Aliquam suscipit, est ut volutpat vulputate, nulla felis 
pulvinar libero, non ornare libero ipsum tristique tortor. Fusce sed lorem vitae justo feugiat malesuada. Donec aliquet. Vivamus semper eros nec 
diam. Vivamus sem arcu, imperdiet nec, congue ac, scelerisque vel, nulla. Donec et mauris. Integer a nulla vulputate pede consequat euismod. 
Praesent molestie urna nec leo. Proin eros. Maecenas ac sem nec dui sodales tempus. Maecenas suscipit egestas velit. Suspendisse vel tortor. 
Proin imperdiet, sem nec aliquet ultrices, nunc est egestas eros, non hendrerit magna eros eget augue. Maecenas sed leo vitae leo faucibus 
vulputate. Proin dignissim eros at augue. 

Nam luctus nulla non nibh. Nam at lorem ac mauris laoreet viverra. In placerat consequat nunc. Donec rhoncus nunc ac urna. Integer vestibulum 
condimentum orci. Fusce velit turpis, malesuada quis, scelerisque ut, eleifend vitae, ipsum. Vestibulum eu erat. Vestibulum justo nisl, tincidunt 
et, semper vel, tristique quis, eros. Vestibulum tempus, massa vel consectetuer congue, erat magna consequat purus, a facilisis orci nibh vitae 
purus. Nam tincidunt venenatis ligula. Nunc orci nulla, ornare quis, lobortis viverra, dapibus at, turpis. Suspendisse sit amet nisl at enim tincidunt 
blandit. Curabitur augue est, suscipit sed, egestas sit amet, vehicula vitae, tellus. Maecenas nec metus vel nisi interdum pellentesque. 
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и все пак Вие 
описахте и 
други елементи 
при 
дефинирането 
на бизнес модел

Бизнес Модел



"A Business Model describes the 
rationale of how an organization 
creates, delivers and captures value“
Alex Osterwalder

“Бизнес Mоделът описва как 
организацията създава, доставя и 
реализира стойност” 
Alex Osterwalder



Ключови компоненти

Създава 



Ключови компоненти

Доставя



Ключови компоненти

Реализира



Ключови компоненти

Стойност,

а не приходи или печалба



Ключови компоненти

Организация,

а не само бизнес



Канава на бизнес модела

Канавата на бизнес модела е 
визуално средство, което ни 

позволява да дефинираме, мерим и 
променяме даден бизнес модел



Градивни 
елемента

Канава на бизнес модела



Канава на бизнес модела



Кои са групите клиенти, които 
искаме да обслужим

Сегменти



Уникално предложение

Какви нужди, проблеми, желания на 
тези клиенти обслужваме



Канали

Как достигаме до желаните клиенти



Взаимоотношения

Как комуникираме и какви 
взаимоотношени изграждаме с 
клиентите



Приходи

По какъв начин генерираме приходи



Ключови ресурси

Кои са тези ресурси, с които
разполагаме и ни отличават от 
конкуренцията



Ключови дейности

Кои са тези дейности, без които не 
можем да предлагаме продуктите и 
услугите си



Мрежата, без която моделът няма да 
работи

Ключови партньори



Структура на разходите

Различни групи от разходи базирани на 
съответния бизнес модел



Канава на бизнес модела



Канава на бизнес модела

Структура на 
разходите

Ключови 
партньори

Уникално 
предложение

Клиентски 
сегменти

Приходи

Канали

Отношения с 
клиенти

Ключови 
дейности

Ключови 
ресурси



Канава на бизнес модела

Структура на 
разходите

Ключови 
партньори

Уникално 
предложение

Клиентски 
сегменти

Приходи

Канали

Отношения с 
клиенти

Ключови 
дейности

Ключови 
ресурси



Имат ли бизнес 
модел НПО и 
социалните 

предприятия



Уникално 
предложение

Канали

Отношения с 
клиенти

Клиентски 
сегменти

ПриходиСтруктура на разходите

Ключови дейностиКлючови 
партньори

Ключови ресурси

Бизнес модел на 100%
нестопанска организация

Предложение

Мисия Бенефициент  

Дарение   

Спонсор 



Къща на НПО

НПО

Новоучредени 
и малки

Нуждаещи се 
от 
краткосрочен 
офис

Ежедневно 
споделяне на 
опит, знания и 
идеи на хора с 

еднакви 
интереси.

Гъвкави 
условия за 
наемане на 

офис



Къща на НПО

НПО

Новоучредени 
и малки

Нуждаещи се 
от 
краткосрочен 
офис

Ежедневно 
споделяне на 
опит, знания и 
идеи на хора с 

еднакви 
интереси.

Гъвкави 
условия за 
наемане на 

офис

Обучения и  
донорски 
събития

Ежеседмични 
закуски



Къща на НПО

НПО

Новоучредени 
и малки

Нуждаещи се 
от 
краткосрочен 
офис

Ежедневно 
споделяне на 
опит, знания и 
идеи на хора с 

еднакви 
интереси.

Гъвкави 
условия за 
наемане на 

офис

Обучения и  
донорски 
събития

Ежеседмични 
закуски

Наличие на 
физическо 
пространство

Привличане 
на клиенти

Управление 
на работното 
пространство

Организации 
провеждащи 
конкурси за 
социални 
предприемачи



Къща на НПО

НПО

Новоучредени 
и малки

Нуждаещи се 
от 
краткосрочен 
офис

Ежедневно 
споделяне на 
опит, знания и 
идеи на хора с 

еднакви 
интереси.

Гъвкави 
условия за 
наемане на 

офис

Обучения и  
донорски 
събития

Ежеседмични 
закуски

Наличие на 
физическо 
пространство

Привличане 
на клиенти

Управление 
на работното 
пространство

Организации 
провеждащи 
конкурси за 
социални 
предприемачи

Наемане на работни пространства 

Наем 

Персонал



Къща на НПО



Награда Empower

изключителни 
млади 

предприемачи

финансиране 
и менторство

иновативни 
идеи в полза 

на обществото

отворени 
обучения

уеб

менторствоизбор

организиране 
на обучения

ментори

сайт, социални 
медии

студентски и 
предприемачески 

организации

партньори

социално 
отговорни 

организации, 
донори

PR & брандинг, 
възможност да 

общуват с 
партньорски 
организации

участие в избора 
и менторството

участие в 
обученията

директно

бизнес 
организации

бизнес 
организации

медии

държавни 
институции

фъндрейзинг

репутация

дарения

услуги за предприемачите

административни 

организация на обучения

поддръжка на сайт и социални 
медии

PR на конкурса



LAUNCHub

изключителни 
предприемачи

финансиране 
и менторство

оригинални ИТ 
идеи, с 

глобален  
фокус

участие в 
събития 

менторствоизбор

помощ при 
растежа 

ментори

знания и опит

студентски и 
предприемачески 

организации

партньори

инвеститоривъзможност за 
печалба

отчитане

директно

фъндрейзинг

такса за управление 

печалба от успешни сделки

административни

командировки и участия в събития

избор, селекция

директно

международни ИТ 
организации 

други 
инвеститори



Канава на бизнес модела

Структура на 
разходите

Ключови 
партньори

Уникално 
предложение

Клиентски 
сегменти

Приходи

Канали

Отношения 
с клиенти

Ключови 
дейности

Ключови 
ресурси



Изводи

Целта на канавата е да опростява 
бизнес модела, а не обратното



Изводи

Опитайте се да махате листчета, а не 
да ги добавяте



Изводи

Отделните елементи на бизнес 
модела трябва да са в синхрон, важна 
е динамиката между тях



БЛАГОДАРЯ!

stanislav@launchub.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/stanislavsirakov/

Twitter: @StanSirakov


