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Този наръчник цели да запознае
български стартъпи, социални

предприемачи и иноватори с методи и
инструменти за успешно стартиране на

бизнес, заимставни от подходите
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Настоящият наръчник съдържа
инструкции и полезни инструменти,

които ще ви помогнат при всяка стъпка
в бизнес начинанията ви.
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Шаблоните можете да свалите от: 
designstudio8.net/design-bridges  

Принтирайте ги в размер А2 или по-големи. 

Залепете ги на стена и работете в екип.

Препоръчваме ви да не пишете директно върху
шаблоните, а само върху самозалепващите се
листчета, които да поставяте на подходящото
място върху шаблона. 

Ползите от този метод на работа са, че не хабите
хартия и лесно можете да правите корекции просто
като преместите или махнете едно листче.

Различни 
размери

самозалепващи 
се шарени 
листчета

Цветни 
флумастери 

Тиксо и 
ножица
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Дизайн мислене: водеща методология за креативно 
решаване на проблеми и създаване на иновации в световен
мащаб. 

Чрез него бизнесът и социалният сектор създават
иновативни и печеливши продукти, услуги и
преживявания. Силата на дизайн мисленето е в разбирането
на човешките нужди, в преосмислянето на проблема, в
генерирането на много идеи, и в бързото им прототипиране и
тестване.

В дизайн мисленето има три лещи - потребителска, бизнес
и технологична. Трябва да сме сигурни, че това, което правим,
е желано от потребителите, печелившо за бизнеса и
технологично изпълнимо.

2.
ГЕНЕРИРАНЕ 

НА 
ИДЕИ

3.
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ЕМПАТИЯ ДЕФИНИРАНЕ 
НА 

ПРОБЛЕМА

1. 4.
ПРОТОТИПИРАНЕ

5.
ТЕСТВАНЕ

Дизайн мислене

ДИЗАЙН МИСЛЕНЕТО Е НЕЛИНЕЕН, 
ИТЕРАТИВЕН ПРОЦЕС В 5 СТЪПКИ: 



При дизайн мисленето работим в екип от хора с различни
знания и умения, които допринасят с различната си
перспектива. Работата с различни хора е много
обогатяваща, но носи и редица предизвикателства. 

Всеки екип минава през различни етапи на зрялост. 

Канавата за формиране на екип ще ви помогне да
формирате и сплотите екипа в началото на проекта.
Използвайте я, за да изясните личните и колективните цели,
мотивацията на участниците, силните и слабите им страни и
правилата за работа. 

След като полълните канавата, ще си дадете сметка кой с
какво може да допринесе за общата цел и каква е силата му.
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ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП



Етап 1: емпатия

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МЯСТОТО, ОТ КОЕТО ДА
ЗАПОЧНЕМ ВСЕКИ ПРОЕКТ, Е ПРЕЗ ОЧИТЕ НА
КЛИЕНТА.

Джо Дъфи

Дизайн мисленето е най-човешкият бизнес подход. 
В първата фаза започваме с изследване на хората, техните
желания, нужди, мотивация, поведенчески характеристики,
проблеми, пред които са изправени и се опитваме да научим как
използват нашия продукт или услуга. 

Това е етапът на вдъхновението, когато вникваме в проблема и
разбираме контекста, темата, позицията на всички
заинтересовани страни, и идентифицираме потенциалните
възможности за подобрение и промяна.

ЕМПАТИЯ = РАЗБИРАНЕ

Този етап изисква неимоверно любопитство и отвореност към
хората и проблемите им, способност да подложим на
съмнение собствените си убеждения и най-вече емпатия към
тези, за които създаваме. 

Използваме предимно качествени методи за изследване:
интервюта  с клиенти, наблюдение на различни групи
потребители и картографиране на всички заинтересовани
страни.
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ИНтервю за емпатия
Интервюто е етнографска* техника, целяща да  осигури на екипа
по-задълбочено разбиране на гледната точка на потребителите,
техните ментални модели и вярвания. Тази техника ще ви даде
ценни прозрения и задълбочени истории за потребителите.
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*Етнография - актът на изучаване на
човешкото поведение, използвайки
перспективата на изследваните хора,
вместо гледната точка на изследователя. 

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС, ДОРИ И
ДА Е ГЛУПАВ. НЕ ЗАДАЙТЕ
ВЪПРОСА И ОСТАНЕТЕ 
ГЛУПАВ. Сам Харисън

Представете себе си, екипа и целите на интервюто, както и очакваната му
продължителност. 

Задавайте въпроса "защо".  Дори когато мислите, че знаете отговора, попитайте
хората защо правят или казват нещо. Отговорите понякога ще ви изненадат.

Насърчавайте историите. Никога не включвайте във въпроса си „обикновено“.
Вместо това попитайте за конкретен случай или събитие, като например „Разкажи
ми за последния път, когато ____________“ 

Не се страхувайте от мълчанието. Интервюиращите често изпитват нужда да
предложат готов отговор, когато има пауза. Позволете на човека срещу вас сам да
отговори на въпроса ви вместо да се съгласи с нещо, което вие сте му подсказали.

Наблюдавайте езика на тялото. Обърнете внимание на невербалните реплики.
Често хората казват едно, но жестовете им подсказват друго.

Задавайте въпросите неутрално. „Какво мислите за закупуване на подаръци за
вашия съпруг?“ е по-добър въпрос от „Не мислите ли, че пазаруването е чудесно?“.

Не задавайте въпроси, на които може да се отговори просто с “да” или “не”. Целта ви е
да накарате човека срещу вас да разкрие емоциите си чрез разказване на истории.

Заснемайте и записвайте. Винаги интервюирайте по двойки. Ако това не е
възможно, трябва да използвате диктофон. Невъзможно е да демонстрирате
достатъчна ангажираност и едновременно с това да водите бележки.

Провеждането на интервюта очи в очи е един от най-добрите начини да култивирате
емпатия към потребителите.

За да е пълноценно едно интервю, следвайте тези съвети:



Друг начин да разберете клиентите си е да се потопите в
тяхното ежедневие и перспективи. Наблюдението на
потребителите в техния свят ви дава възможност да
съпреживеете техния опит, да разберете контекста 
им, да разкриете скрити нужди и да чуете тяхната честна 
и неограничена обратна връзка (IBM Design Thinking).

Видове наблюдения:

1. Естествена среда - излезте там, където са вашите клиенти,
независимо дали става въпрос за магазин за търговия на
дребно или автокъща. За кратко време ще получите много
прозрения чрез наблюдения и допълнително задаване на
въпроси.

2. Ден от живота - Намерете клиенти, с които можете да
прекарате един ден заедно и да проследите как те се ангажират
с вашия продукт по естествен начин.

НАБЛЮдение
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АКО ИСКАТЕ ДА ХВАНЕТЕ МАЛКА РИБА, 
ОСТАНЕТЕ НА ПЛИТКОТО. НО АКО ИСКАТЕ 
ДА ХВАНЕТЕ ГОЛЕМИТЕ РИБИ, ЩЕ ТРЯБВА 
ДА ОТИДЕТЕ НА ДЪЛБОКО.

Дейвид Линч



Карта на заинтересованите 
страни
Във всеки проект има хора, които имат пряко или косвено
влияние. Важно е да идентифицирате и да се ангажирате с всички
заинтересованите страни възможно най-рано.

Картата на заинтересованите страни е метод за визуализиране
на различните групи от заинтересовани страни, които са
съпричастни с разработвания продукт или услуга, като например
други компании, потребители, клиенти, партньори, доставчици и
други.

Картографирането на заинтересованите страни обединява екипа
ви около това, което колективно знаете за вашите
заинтересовани страни и техните интереси, като ви помага да
осигурите правилното представяне на гласовете в стаята.
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Как?

Индивидуално започнете да пишете имената и ролите на
всички заинтересовани. Залепете всички бележки на бяла стена,
проверете написаното и групирайте подобните.

Обозначете връзките между различните групи и изследвайте
тяхната мотивация, страхове и нужди.

Това упражнение ще ви помогне да комуникирате по-успешно и
ефективно с всички заинтересовани страни от самото начало на
проекта.



Етап 2: ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

Вашата цел във фазата на дефиниране е да осмислите всички
възможности, които сте разкрили по време на предишния етап. Преди
да пристъпите към разрешаването на проблеми, трябва да
предприемете стъпка, която е от съществено значение за резултата от
цялостния проект. 

В този етап ще можете да изследвате различни начини за рамкиране на
проблема, който решавате. 

Ако усвоите това умение, ще можете да определите кое е правилното
дизайн предизвикателство и това ще ви гарантира намиране на най-
подходящото решение.

Има три ключови елемента, които трябва да имате предвид,
когато определяте проблемното пространство - кой е
потребителят, какви са неговите нужди и как той взаимодейства с
определени продукти или услуги.

Можете да проследите поведението му и да търсите модели, които ще
ви помогнат да се съсредоточите върху определен проблем, който да
решите.

Не бързайте да се опитвате да намерите решение за всички проблеми.
Изберете един проблем и започнете с намирането на решение първо
само за него.
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ИСКАМЕ ДА СЪБЕРЕМ ПРОЗРЕНИЯ, ЗАЩОТО
ПРОЗРЕНИЯТА ДЕЙСТВАТ КАТО МАГИЧЕСКИ
МОСТ МЕЖДУ ПРОУЧВАНЕТО И
ФОРМУЛИРАНЕТО НА СТОЙНОСТТА ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Джон Колко



Персоната е профил, представляващ
определена група от хора, като
например група клиенти или
потребители, пазарен сегмент,
подгрупа от служители или всяка
друга група от заинтересовани
страни. Персоните, макар и
измислени, ни помагат с това, че
правят по-разбираеми определени
групи от хора, споделящи сходни
нужди, например от определени
услуги. 
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ПЕРсона
Клиентската канава или персона
очертава общи характеристики,
които сме извели на база на
проучването от етап едно, а 
не на стереотипи и
предположения. 

В канавата имат място много
повече характеристики освен
демографските: цели, интереси,
мотивация, страхове, умения,
предизвикателства, очаквания,
взаимодействие с услуги. За да е
пълнокръвна персоната ви,
добавете снимка и цитат.

Персоната е изкуствен човек,
измислен с цел да се помогне на
всички заинтересовани страни
да разберат хората, които ще
използват техните услуги.” 
                     
                           Flow Interactive



Чрез този метод разбираме какво точно се опитват да постигнат
клиентите или крайните потребители, когато използват
определен продукт или услуга. 

Това упражнение е повод да преосмислим стойностното си
предложение, защото често се оказва, че за клиентите  ни има
съвсем различни от очакваните ползи при използването на
определена услуга.

Методът е измислен от Клейтън Кристенсен, който забелязва, че
повече от половината млечни шейкове в заведенията за бързо
хранене се продават преди 8 ч. сутринта. 
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задачи, които трябва да изпълним 

След провеждане на етнографско проучване, включващо
интервюта и наблюдения над клиенти, екипът на Кристенсен
осъзнава, че хората се опитват да постигнат нещо много
конкретно, купувайки си млечен шейк сутринта. Подходът
спомага за детайлното разбиране на нуждите и целите на
клиентите, които могат да бъдат обобщени чрез следната
рамка:

КОГАТО _____________ (ситуация), АЗ ИСКАМ ДА _____________
(мотивация и движеща сила), ЗА ДА МОГА ______________
(очакван резултат).

Пример: Когато пътувам до работа с кола (ситуация), искам да
хапна набързо нещо, което не ме разсейва от шофирането
(мотивация и движеща сила), така че да мога да работя до обяд,
без да чувствам глад (очакван резултат).



Карта на клиентското пътешествие

Пътешествието е поетапно описание на взаимодействието
на клиента с вашата организация. То визуализира каналите,
чрез които клиентът може да бъде ангажиран - от дигитални
до търговска мрежа или кол център. 

Изключително важен елемент от тази канава е
емоционалната реакция на клиента на всеки етап, или
какво човек мисли, прави и чувства.

Чрез емоциите можем да разберем как работят
съществуващите услуги и да открием болките и
възможностите за подобрение. Както всяка добра история,
пътуването на клиента се състои от четири действия: преди,
начало, по време и след.

Разбирането на тези действия и клиентското преживяване на
всеки етап ще ви помогне да проектирате по-добри
преживявания и услуги.

ХУБАВО Е ПЪТУВАНЕТО ДА ИМА КРАЙ.
НО В КРАЙНА СМЕТКА НАЙ-ВАЖНО Е
ПЪТУВАНЕТО.

Ърнест Хемингуей

ХУБАВО Е ПЪТУВАНЕТО ДА ИМА КРАЙ.
НО В КРАЙНА СМЕТКА НАЙ-ВАЖНО Е
ПЪТУВАНЕТО.

Ърнест Хемингуей
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Етап 3: ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ
Време е да превърнете всички прозрения в идеи и
възможности! Придобитите знания ще трансформирате в
концепция, която по-късно може да се превърне в модел или
прототип. Основната цел на третия етап е да се разработят
решения чрез креативност и иновации. 

Чрез различни методи дизайнерският екип ще може да
надхвърли обичайните подходи за решаване на проблеми, за
да намери по-добри, по-елегантни и задоволителни решения
на потребителския проблем. Имайте предвид, че на този етап
има няколко капана:

Например да се влюбите в първата идея, която ви дойде
наум. В началото тя може да изглежда изключително
завладяваща, но може да се окаже, че не е толкова лесно
осъществима. Изследвайте възможностите от нов ъгъл,
надскочете очевидното, проучете кои са решенията, които
вече съществуват на пазара и прекрачете границите на
вашето въображение.

И още нещо. Този етап трябва да протече без критики,
насочени към идеите на останалите. Защо? Защото сега
имате перфектната възможност да надграждате
първоначалните идеи на хората около себе си и да създавате
още по-удивителни концепции от тези, които бихте могли да
изградите поотделно. 



БРЕЙНСТОРМИНГ
Мозъчната атака е вдъхновяващ начин да се възползвате от
широк набор от знания и креативност. В този раздел ще
намерите някои правила, които трябва да спазвате, за да
генерирате по-жизнеспособни, живи идеи. 

Би трябвало да можете да правите тези идейни сесии не само с
дизайнерския екип, но и с вашите партньори и хората, за които
проектирате. Популяризирайте игривостта. Не бързайте да
отхвърлите идеите, които на пръв поглед изглеждат абсолютно
абсурдни.

Обърнете внимание, че тези сесии са най-ефективни, когато
насърчавате участниците  да отключат своята творческа сила. 
 Умелото фасилитиране на процеса е от решаващо значение за
достигане на новаторски решения.
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ПРЕДИ                        
Проведете проучване по темата, по
която ще работите. Разберете какви
налични решения съществуват и
как можете да ги надградите.
Изпратете материали за подготовка
на всички участници. Осигурете
спокойно и вдъхновяващо
пространство. Набавете
флумастери, химикалки и
залепващи се листчета.  Освободете
голяма стена или бяла дъска, върху
която да ги залепвате. 

Не се самоцензурирайте и не съдете
идеите на други участници. 
Насърчавайте нестандартните идеи,
защото те водят до творчески
скокове.
Останете фокусирани върху темата. 
Стремете се да генерирате голямо
количество идеи. 

Първо генерирайте идеи самостоятелно
и записвайте по една идея на листче. 
След това започнете работа в група.
Залепете всички листчета на стената,
разгледайте ги и ги клъстеризирайте. 

Правила: 

 ПО ВРЕМЕ



Методът рязане и смесване е много подобен на колажите,
които може би сте правили в началното училище.
Отправната точка тук е ясно дефинираният проблем на
персоната ви.

Рязане и смесване

Набавете стари списания и ножици.
Разделете участниците в групи от по трима души. Всеки
отбор разполага с 30 минути, за да направи колаж.

Вдъхновени от списанията, участниците изрязват
изображения и текст и ги залепват на стена или бяла дъска. 
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Как?

Можете да
използвате Pinterest
вместо да режете

списания.



Асоциациите работят по подобен начин на аналогиите, но
също така ни помагат и да преформулираме проблема и да
мислим за него по нови начини. Можете да опитате да
намерите асоциации с произволно избрана дума или
изображение.

Асоциации
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Чрез този метод адаптираме съществуващите решения
 или търсим връзки към произволни стимули.

Аналогии
Нека си представим, че сте изправени пред нов проблем А.
Знаете, че познатият проблем Б по същество е подобен или
аналогичен на проблем А. Така че вместо да мислите за
проблем А, разглеждате съществуващи или нови решения на
проблем Б и след това адаптирате тези решения обратно към
проблем А. 

Аналогии и асоциации



Отговаря ли на нуждите на хората? 
Има ли търсене?
Наистина ли отговаря на първоначално поставените  цели?
Достатъчно различно ли е от това, което съществува, 

Имаме ли достатъчно бюджет?
Налична ли е технологията?
Ще можем ли да го разпространим с наличните ресурси?
Можем ли да получим одобрение от вземащите решения?

Сега, когато сте генерирали страхотни идеи, трябва да изберете
тези от тях, които смятате за най-лесно и бързо осъществими и
да насочите енергията си към материализирането им.  Изберете
решение като отговорите на следните въпроси: 

за да добави допълнителна стойност?

Прототипът може да бъде евтин, да се направи бързо и без
особени усилия, но трябва да е достатъчно функционален, за да
даде представа за взаимодействието на хората с него. Това е
чудесна възможност да разкриете всички недостатъци, които
има настоящият дизайн. Създаването на прототип ще ви спести
много пари, време и усилия в дългосрочен план, защото бихте
имали шанса да актуализирате прототипа и да влезете на пазара
с решение, насочено към реалните нужди на крайните
потребители.
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КАКВА ПОЛЗА ОТ ИДЕЯТА, АКО СИ ОСТАНЕ
ИДЕЯ? ОПИТВАЙТЕ. ЕКСПЕРИМЕНТИРАЙТЕ.
ПРОМЕНЯЙТЕ. ПРОВАЛЯЙТЕ СЕ. ОПИТВАЙТЕ
ОТНОВО. ПРОМЕНЕТЕ СВЕТА.

Саймън Синек

Етап 4: ПРОТОТИПИРАНЕ 
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Сторибордът предоставя възможност за визуално представяне на
ситуация чрез статични рамки, съставени от рисунки, колажи, снимки
или техники, използвани при създаването на комикси. В дизайна той
се възприема като метод, използван за изследване на
взаимодействията между хора и продукти или услуги. Използва се и за
комуникация или за прецизиране на крайната услуга.

Прототипирането с картон е често срещан метод за прототипиране
и тестване на физически обекти и среди, които са част от услуга,
например интериор на магазин, машина за билети, мебели,
устройства и т.н.

При Магьосника от Оз потребителите остават с впечатлението, че си
взаимодействат със завършенa инфраструктура, например чат бот.
Вместо това те си пишат с реален човек. Подходът помага за
ефективното и евтино тестване на потребителските реакции преди да
инвестирате време и усилия в по-сложни работни прототипи.

Видове прототипи

Прототипи с ниска
прецизност: Lo-fi
прототипите са изработени от
материали, които може да не
са предназначени за крайно
използване. Примери:
сториборд , картон, хартия,
конструктор, пластилин.

Прототипи с висока
прецизност: Hi-fi
прототипите са направени с
готови за производство
инструменти и изискват по-
напреднали умения . Тези
прототипи са по-развити и
създават по-реалистично
усещане.
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Етап 5: тестване 

ЧОВЕК, КОЙТО НОСИ КОТКА ЗА ОПАШКАТА,
НАУЧАВА НЕЩО, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА НАУЧИ
ПО НИКАКЪВ ДРУГ НАЧИН.

Марк Твен

Почти на финала сте: разбрахте клиентите си чрез
емпатия, дефинирахте проблема, разработихте
многобройни решения и изградихте прототип. Все още
обаче не сте приключили. 

Последното парче от пъзела е да тествате прототипа си
с реални потребители. Тестването и прототипирането
трябва да се извършват итеративно. Когато вашият
прототип е готов, помолете потребителите за обратна
връзка, прегледайте прототипа си и инкорпорирайте
събраната обратна връзка. 

Чрез този процес вие непрекъснато се ангажирате с
потребителите си, за да разберете какво харесват и
какво не.
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КАНАВА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(IMPACT CANVAS)

Impact Canvas® е инструменти в подкрепа на стартиращи
бизнеси, които имат въздействие и решават реални проблеми в
света. Той е един от малкото практически насочени инструменти,
които подкрепят екипите в ранната фаза на разработване на
идеи и ефективно ги подпомагат в трансформирането на идеите
в иновативни бизнес решения, които също биха имали
значително въздействие върху пазара и на обществено ниво.

Членовете на екипа трябва да започнат с намиране на отговори
на въпроси, свързани с бизнес визията, първоначалните
изисквания на клиентите, възможната конкуренция на пазарите,
първоначалните ресурси, както и разработването на идеята в
жизнеспособно и ценно решение за пазарите (Impact Canvas ®
tool 2016). Канавата за въздействие е разработена така, че да
обхваща най-важните ключови области, които трябва да бъдат
разработени, когато се посочват възможностите, свързани с
бизнеса, и по-специално, когато фокусът е върху изграждането
на социално значима бизнес идея (AarikkaStenroos et al., 2016).

Канавата е практичен инструмент за ранно разработване на
идеи и е тестван в по-ранните си формати сред изследователи,
студенти и социални иноватори.

Инструментът се състои от седем ключови елемента,
които да бъдат разработени в ранната фаза на проекта: 
визия, клиент, решение, конкуренция, ресурси,
действия и екип.
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ВИЗИЯ: Защо съществуваме? Какво
ще пропусне светът, ако идеята ни не
се реализира? Как действа нашата
идея във връзка с настоящите и/или
бъдещите обществени
предизвикателства? Как ще изглежда
нашият утрешен свят?

КЛИЕНТ: Как можем да докажем, че
има важна нужда? Защо някой би
платил за това? Как всички клиенти
споделят тази важна нужда? Кога и
къде са първите, които използват
нашето решения?

ЕКИП: Кой ни е нужен, за да
изпълним основната си идея? Кои са
ключовите ни партньори?
Каква е ролята на нашия основен
екип в използването?

ДЕЙСТВИЯ: Какво трябва да направим,
за да достигнем следващото ниво на
нашето решение, вземайки под
внимание клиентската гледна точка? Как
да достигнем/комуникираме с
ключовите заинтересованите страни?
Каква е нашата пътна карта за
използване на резултати? 
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РЕШЕНИЕ: Как решаваме нуждата?
Какво е текущото ниво на нашето
решение? Какво може да бъде
минимален жизнеспособен продукт
/ услуга на нашето решение?
Къде е нашето решение във
веригата на стойността? Какво и кой
е необходим, за да произвежда,
доставя, продава и т.н. решението?

КОНКУРЕНЦИЯ: Как нашето
решение на клиентски проблем се
различава от другите алтернативи?
Какво може ние се учим от
сравняване на алтернативните
решения и/или техните бизнес
модели? Как ще се рзвива
конкуренцията в бъдеще?

РЕСУРСИ: Кой ще инвестира в нас - сега и в
бъдещето?  Какви са начините да се
възползваме от нашите социални мрежи?
Какви интелектуални свойства, права на
интелектуална собственост (полезни
модели, патенти и др.) са необходими и /
или налични за използване на нашето
решение? Кой е собственик на правата по
интелектуална собственост?
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Бележки

-22-
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