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Проектиране на бизнес модели 
 

Въведение 
 Интернет революцията промени начина, по който се прави бизнес. Компании с 

дългогодишна история и милиардни обороти се принудиха да преосмислят дейността си и да 

се борят за оцеляване под натиска на нови играчи като Skype, Amazon, Google и Wikipedia. 

 Какво направи тези фирми световни лидери и носители на глобална промяна? 

 Без съмнение това са техните иновативни  бизнес-модели! 

Бизнес моделът е фундамент за дейността на  всяка организация. Той описва 

принципите за създаване, развитие и успешна работа на организацията. Представя как 

организацията създава стойност за своите клиенти и партньори, акционери и служители, и за  

обществото. Важен е за по-доброто разбиране и обяснение на дейността.  

 Този курс е посветен на проектирането на бизнес модели. Прави обзор на развитието 

на концепцията за бизнес модел. Представя различни инструменти за проектирането на бизнес 

модели. Поставя фокус върху изобретения от Александър Остервалдер, Ив Пинье и 

съмишленици Business Model Canvass - платното, върху която предприемачите могат да 

„нарисуват“ своя бизнес модел. Описва важни категории бизнес модели и ги скицира върху 

Business Model Canvass. Дава насоки за преструктуриране на бизнес моделите. Представя 

проектирането на бизнес модел, стъпка по стъпка. 

 Курсът включва изследването на множество отворени и затворени бизнес модели, 

решаването на бизнес казуси и проектиране на бизнес модел, от „а“ до „я“.  

 Курсът Проектиране на бизнес модели осигурява част от колекцията компетенции за 

иновативни мениджъри:  

1. Проектиране на бизнес модели 

2. Визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи 

3. Измерване и анализ на изпълнението - „аналитика“ и оценка на бизнес модели 

4. Планиране на подобрения и промяна в бизнес модела. 

Какво ще ви даде този курс? 
 Ще научите концепцията за бизнес модел и нейното развитие; 

 Подробен преглед на Business Model Canvass и неговите 9 елемента; 

 Разбиране за логиката и процеса за проектиране на бизнес модел; 

 Категоризация на бизнес моделите и множество примери на бизнес модели в 

отделните категории: „затворени“ и „отворени“ бизнес модели, „Безплатният обяд“,  

„Дългата опашка“, „Създадено от тълпата“; 
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 Идеи за оптимизиране и реинженеринг на бизнес модели чрез „разпакетиране“ там, 

където в бизнеса са преплетени няколко конфликтни модела; 

 Подходи за проектиране на бизнес модели; 

 Знания за мястото на бизнес моделите в стратегическото управление на организацията; 

 Практически умения за проектиране на бизнес модели; 

 Идеи за развитие на вашия бизнес. 

За кого е предназначен този курс? 
 Предприемачи и иноватори; 

 Собственици и ръководители на фирми; 

 Действащи и стартиращи бизнеси; 

 Специалисти по развитие на бизнеса; 

 Маркетингови специалисти; 

 Бизнес анализатори. 

Предварителни изисквания 
Няма предварителни изисквания. 

Разглеждани теми 

1. Въведение в концепцията за бизнес модел 
Кратка история на концепцията за бизнес модел. 

2. Business Model Canvas - платното, върху което рисуваме бизнес модела 
Подробен преглед на шаблона и 9-те основни елемента на Business Model Canvas на 

Остервалдер и Пинье.  

Business Model Canvass: логиката на шаблона и неговите 9-те елемента, начини на 

използване, примери за бизнес модели на действащи организации. 

3. Бизнес модели и стилове за правене на бизнес 
Типични бизнес модели и стилове на правене на бизнес. Идеите на Д. Хагел и М. Сингер и 

„разпакетиране“ на бизнес модела. Последствия за стратегическото управление на 

организацията. Практическо приложение. Няколко типични категории бизнес модели. 

Изследване на бизнес модели от различните категории: „Дългата опашка“ или новата 

икономика на търговията и културата (iTunes, Google, Amazon.com); Бизнес моделът на 

безплатния обяд (ТВ, Радио, Google, abv.bg, Skype); Многостранни платформи (картови и 

телекомуникационни оператори); Инфраструктурен бизнес (материално производство); 

Отворени бизнес модели (софтуер с отворен код, спортен клуб, управляван от феновете!; 

„Създадено от тълпата“  - Wikipedia; “Финансирано от тълпата“; „Софтуер като услуга“ и други. 
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4. Подходи за проектиране и представяне на бизнес модели 
Брейнсторминг. Прототипиране и икономична проверка на жизнеността. Какво очакват 

потребителите? Представяне с картинки. Приказка. Сценарии. Създадено от тълпата. 

5. Управление на бизнес моделите 
Въведение в измерването и анализа на изпълнението на бизнес модела. Управление на 

един или няколко бизнес модела. 

6. Процес на проектиране на бизнес модел 
Проектиране на бизнес модел, стъпка по стъпка, от „а“ до „я“. 

7. Практическа работа по проектиране на бизнес модел. 
Индивидуална и екипна работа по проектиране на бизнес модел. 

Продължителност и форма 
2 дни. Присъствена, която обхваща лекции, упражнения, бизнес казуси и заключителен 

тест. Всеки ден обхваща 4 блока с дължина 1:30 ч., разделени с кафе паузи и обедна почивка, 

както е показано на схемата: 

Дължина 1:30 0:15 1:30 1:00 1:30 0:15 1:30 

 Блок 1 Кафе 
пауза 

Блок 2 Обедна 
почивка 

Блок 3 Кафе 
пауза 

Блок 4 

 

Сертификат 
 На участниците се издава сертификат за придобита компетентност по част от професия. 

Цена 
 400 лв. без ДДС. 

Какво включва цената? 
 Обучение от акредитирани преподаватели 

 Учебна книга, упражнения, казуси 

 Заключителен тест 

 Сертификат 

 Кафе паузи 
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