
 
Предложение на идея за социален бизнес  

 

 

 

Как да използвате канавата?  
Канавата е част от представянето на вашата идея за социален 
бизнес.  
В една страница, в „Канавата на бизнес идея“ по-долу, трябва да 
попълните най-важните елементи на вашата бизнес идея и да 
подчертаете:   

✓ че идеята е за социален бизнес (добавя стойност и допринася 
позитивно)  

✓ как е финансово и икономически устойчива  
✓ как ще бъде печеливша и как ще се използва печалбата  
✓ как бизнесът ви се съобразява с условията на околната среда  
✓ как ще управлявате условията за работа  

 
Попълнете съответните полета в канавата. Започнете с определянето на 
вашата таргет група. В полетата „Приноси“ и „Проблеми“ вие описвате 
своята таргет група. В полетата „Източници на приноси“ и „Решения на 
проблемите“ описвате как вие можете да добавите стойност и да 
помогнете за проблемите на таргет групата. Добавете заглавие на своята 
бизнес идея най-отгоре и изтрийте указанията (текста в []). 
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Канава на предложение за социален бизнес  
 

Попълнете схематично вашата идея за социален бизнес в модела. Използвайте шрифт с големина 9. Изтрийте текста с инструкции. Можете да добавяте изображения и линкове към външни 

ресурси. Можете да добавите още една страница, за да допълните информация, ако е необходимо.  

Източници на приноси  
[Наблюдавайки своята таргет група, опишете позитивния ефект, 
който ще изпитат заинтересованите страни от вашата дейност; 
какво ще получат?] 
 

 

 

    Приноси  
[Наблюдавайки своята таргет група, опишете нуждите и 

позитивния ефект, който заинтересованите страни от 
вашата дейност желаят. Фокусирайте се върху най-
важните приоритети.] 
 
 
 

 

Таргет група 
[Основната таргет група, която извлича 
ползи от идеята. Към нея е насочено 
предложението за добавяне на стойност. 
Постарайте се да идентифицирате 
определена специфична таргет група.] 
 
 
 

 

Предложение за добавена стойност 
 

[обяснете каква е ползата, която вие осигурявате, за 
кого и защо вие я осъществявате най-добре]  

 Дейности 
[Какво трябва да се направи, за да се 
реализира идеята?] 
 
 
 
 

Реализиране и дистрибуция  
[Как ще доставите идеята си до таргет 
групата? По какви начини предлагате да 
комуникирате с таргет групата? Как ще я 
„продавате“ идеята си, кога, чрез кого? Ще 
се наложи ли да партнирате с някого 
(организация, бизнес, държавна институция 
и др.)? С кого?] 
 

  Ресурси 
[Какви ресурси са необходими? Човешки, 
капиталови, материални, енергийни, 
технологични?] 

 
 

  

Решения на проблемите 
[Как вашата идея ще реши описаните проблеми? Опитайте се да 

адресирате повече от проблемите на заинтересованите страни.]  

    Проблеми 
[Какви са проблемите на заинтересованите страни? Кои 
от тях можете да наблюдавате и кои може вашата идея 
да реши? Тук опишете проблемите, а решенията – вляво.] 
 

 

Финансова и икономическа устойчивост: [Кои са най-съществените разходи във вашия бизнес модел? Необходими ли са скъпи ресурси или 

дейности? Кои са постоянните разходи (заплати, наеми и др.) и променливите разходи? Каква е себестойността и каква цена са склонни да платят 
потребителите? Ще спечелите ли от своята идея?] 

  



 


