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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИДЕИ 
ЗА СОЦИАЛЕН БИЗНЕС 
 



ПРЕДИ ДА 
ЗАПОЧНЕМ 



НЕКА “ИЗПРАВИМ 
ПОНЯТИЯТА”... 



Какво разбираме (вие 
и ние) под социален 
бизнес/ социално 
предприемачество? ? 



възможност  
за приходи/ печалба 

възможни ползи 
за обществото 

нестопанска  
организация  
от “старата школа” 

компания 
от “старата школа” n/a 



Светът се променя... 



възможност  
за приходи/ печалба 

възможни ползи 
за обществото 

нестопанска  
организация  
от “старата школа” 

компания 
от “старата школа” 

нова школа на  
социално 
предприемачество/ 
социален бизнес 



ПРИМЕРИ: Хлебна къща, България 



ПРИМЕРИ: Dr. Consulta, Бразилия 



ТЕМАТА ДНЕС: 
ОЦЕНКА НА ИДЕИ 



Всичко започва с 
идеята! 



Как да филтрираме идеите и 
техните разновидности? Как да 
разберем в коя/ кой вариант да 
задълбочим усилията си?  
 
Как да моделираме идеята си още в 
зародиш, за да я позиционираме за 
успех.   



ИНСТРУМЕНТЪТ 
BUSINESS IDEA MANDALA 



Какво е 
Мандала? 



В древни времена …  



Мандалата се използва 
като инструмент за 
анализ на изкуство, 
наука, религия и дори 
самия живот.  

“ 
” 



Мандала на бизнес идеята 
Инструмент за визуализиране, анализ и 
оценка на потенциала на бизнес идеята 



Идеи, идеи …  
много бизнес идеи  
Но как ги оценяваме? 

Мандала на бизнес идеята е  
първия филтър. Визуализира  
“вселената” на бизнес идеята. 

Ефективен инструмент за  
оценка, сравнение и избор  
между различни бизнес идеи.  
 
Насочва към коя да се  
фокусираме  за по-детайлни  
проучване и анализ, преди  
старта на изпълнението   



КАК РАБОТИ? 



Първа стъпка: 
Оценка на  
бизнес идеята  

Четири  
области  
на оценка: 
•  Проблем 
•  Пазар 
•  Екип 
•  Предпоставки  



12 въпроса 
24 отговора, на базата на  
две перспективи 

Напиши отговора 

на въпроса 

Избери цвят  

в зависимост  

от оценката 



Избери цвета,  
напиши отговора 



ОЦЕНКА НА КОСМОСА НА ИДЕЯТА 



Problem – 
Market Fit 



Idea – Team Fit 



Preconditions =  
Idea Catalysts 



Фаза 2: Анализ на 
потенциала за успех 



Втора стъпка: 
Анализ на 
ключовите области 
за успех  
 
•  Източници на  

успех на идеята 
•  Филтриране към 

коя да се насочим 
•  Преосмисляне и 

подобрение 



Критерии за  
успех и потенциал  
на идеята: 

 

•  Timing  
•  Scalability 
•  Execution  

Филтър, коя идея има 
по-добър потенциал 



Нека разгледаме  
анализа на идеята  
зад Българска хранителна банка 

Илюстративен външен анализ, въз основа 
на публична информация от медиите от 
2012 г. 





Оптимизиране  

на ресурсите – 

“попълване на 

дупката” между 

изхвърляна храна и 

нуждата от такава   



Стотици тонове годна 
за употреба храна се 
унищожава, а в същото 
време милиони хора 
гладуват  
 

Много ясно разпознат 
проблем. Реална болка е за 
гладуващите, и 
нарастващ проблем за 
изхвърлящите.  

Гладуващите получават 
спорадични помощи, а 
изхвърлящите бракуват 
продукцията/стоките 



Гладуващи – бездомни, 
пенсионери, малцинства; 
Изхвърлящи – ресторанти, 
производители, супер-
маркети 

Милиони нуждаещи се; 
Хиляди изхвърлящи 

Всекидневна 
потребност и за  
двете страни 



Екипът има дългогодишен 
опит в управлението на 
проекти в социалната 
сфера, по-малко в управление 
на бизнес.  

Контакти с различни 
НПО-та и производи-
тели, търговци и 
заведения за храни 

Налични контакти с 
различни производители,  
търговци и заведения  
за храни; по-слабо устано-
вени канали за достигане до 
нуждаещите се 



Възможна е появата на 
различни играчи 
покриващи различни 
сегменти – на база 
региони, цена/стойност за 
клиента.  

Демографските тенденции на 
населението предразполагат към 
задълбочаване на проблема; 
Повечето от “изхвърлящите” са 
отворени към социално-отговорен 
бизнес 

Няма конкретни 
предпоставки, които  
да улеснят старта  
на идеята, юридически 
неуредени “бели петна” 



Какво показва оценката  
на бизнес идеята? 

Оптимизиране на 

ресурсите – “попълване  

на дупката” между 

изхвърляна храна и 

нуждата от такава   



КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ... 
...във връзка със социалното предприемачество/ социален бизнес 

•  Дефиниция за “клиент/потребител” 
–  Потребители: бенефициенти – получават продукта на 
организацията безплатно 

–  Клиенти: намират добавена стойност, за която дават 
финансова стойност (пари) 

•  Дефиниция за “приход” 
–  От потребителите: активност на ползване на продукта за тях 
и задоволство от него 

–  От клиентите: реален приходен поток, свързан с активност на 
ползване на продукта за тях и задоволството от него 



Какво показва анализа 
на бизнес идеята? 



ИЗВОДИТЕ: 
Жизнеспособност 
Идеята показва добро съвпадение между “пазар” и 
“проблем”. Екипът да доразвие области експертиза за 
максимизиране на изпълнението. 

Потенциал  
Идеята е с добър потенциал за мащаб и правилен момент. 
Екипът трябва да побърза със старта. 

Рискове  
Основносто предизвикателство е свързано с 
изпълнението и запазването на позицията на пазара.   





А ВАШИТЕ ИДЕИ? 





Тhe Business Institute 
Цветелина Тенева 
+359 88 8676065 
tz.teneva@thebusinessinstitute.eu 

КОНТАКТИ 


