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Модул 2 – Финансиране на бизнеса 
 
Въведение в Модул 2 

Финансите са езикът на бизнеса и този модул има за цел да осигури финансовата 

перспектива (знания, умения и нагласи), необходими за изчисляване и осигуряване на 

адекватно и подходящо финансиране за вашия бизнес. Предоставя се специализиран 

инструмент за моделиране, за да автоматизират изчисленията, и се обясняват важните 

понятия, които микропредприемачите трябва да позанават, за да комуникират уверено 

и да обясняват своите изисквания на заемодателите, съветниците и инвеститорите. 

Целта на този модул е:  
Да можете да използвате съответните финансови термини, концепции, техники и прости 

приложения, за да: 

1. Изчислите финансирането, което ще ви трябва за изпълнение на вашия бизнес 

модел 

2. Разбирате наличните класове и източници на финансиране 

3. Вземате решение за най-добрия баланс между заемите и собственото 

финансирането  

4. Общувайте уверено с вашите съветници и инвеститори 

Очаквани резултати от обучението: 

Знания 
След завършване на този модул ще: 

1. Разберете защо финансите се наричат "език на бизнеса" и финансовите отчети 
"scorecards" 

2. Научите целта, съдържанието и използването на финансовите отчети (отчет за 
приходите и разходите, баланс и парични потоци) 

3. Разберете как да използвате финансовите отчети за вземане на интелигентни 
бизнес решения 

4. Научите как да използвате финансови прогнози, за да идентифицирате точните 
суми и източници на финансиране 

5. Ще сте наясно с източниците на финансиране, собствения капитал, 
безвъзмездните средства и заемите, и как да ги получите 

6. Разбирате мотивацията и процедурите на предоставящите различните класове 
финансиране 

7. Разбирате защо финансовото оборудване (съотношението на собствения 
капитал към заема) може да бъде от решаващо значение за оцеляването на 
даден бизнес 
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8. Разбирате рисковете при предоставяне на лични гаранции и други гаранции 
9. Признавате необходимостта да се държите по етичен начин към всички 

заинтересовани страни и особено към тези, които проявяват вяра във вас, като 
предоставят кредитен и рисков капитал 

10. Разбирате фиксирани и променливи разходи, и защо разграничението е от 
жизненоважно значение при планирането 

11. Можете да изброявате общи елементи на режийните разходи 
12. Разбирате ключови понятия като капиталови разходи, разходи за приходи, 

амортизация 
13. Видите как се третират погасителните вноски по заемите (лихви и главница) 
14. Бъдете наясно с ограниченията на финансовите отчети и нещата, които не ви 

казват за бизнеса 
15. Видите защо е по-безопасно да се използват дългосрочни средства за капиталови 

разходи 
16. Разбирате съответните финансови термини 

Компетентности и умения 
След завършване на този модул ще можете да: 

1. Изграждате финансов модел на високо ниво за бизнеса си върху електронна 
таблица със собствен дизайн или чрез предоставена връзка към специално 
приложение за финансово моделиране 

2. Изчислявате цялото финансиране, необходимо за изпълнение на вашия бизнес 
модел 

3. Определяте и оценявате предимствата и недостатъците на заемите, вместо да се 
търсят средства от капиталови инвеститори 

4. Обясните съгласувано структурата си на финансиране на инвеститори, 
заемодатели и съветници, и уверено да се занимавате с въпроси и предложения 

5. Съставяте списък с източници на финансиране, специфични за вашия бизнес и 
местоположение, върху шаблон, изтеглен от материалите за курса.  

 

Учебна програма 
Модул 2 е разделен на 5 части   
Част 1 – Ускорено въведение във финансите 
Част 2 – Средства от търговски дейности 
Част 3 – Какво се случва, когато добавим разходи? 
Част 4 – Какво се случва, когато се нуждаем от скъпи дълготрайни активи?  
Част 5 – Източници на външни средства 
Освен това, има въпроси с множество възможности за избор, свързани с всяка част. 
 
 
Продължителност на модула: приблизително 180 минути 

 


