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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на 

възрастни, които за бъдат използвани за ОБУЧИТЕЛНИЯ 

ПАКЕТ FINE2WORK. 

 

 

Име на модул: Финансови компетенции  

Заглавие на Тема 1: Бизнес регистрация 

Учебен план 1 – Значението на предприемачеството и регистрацията на частно дружество с 
ограничена отговорност 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация на възрастните учащи за значението на 
предприемачеството и регистрацията на частно дружество с 
ограничена отговорност 

Целева група Възрастни (по-специално жени) 

Помещение / Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска 

Инструменти / Материали 

• Лист хартия A3  

• Лепящи бележки 

• Помощен материал 1 
 

Основни задачи  

1. Задача 1: Разберете значението на предприемачеството 
  
1.1 Дайте индивидуална задача на всички да напише на лепящи 
бележки идеите защо предприемачеството е важно за тях: (20 
мин)  
  
1.2 Разделете групата, за да работите в екипи. Екипите трябва да 
бъдат форматирани от 2-3 души. (5 мин) 
  
1.3 Предоставете на обучаемите листи хартия формат A3. Те 
трябва да групират всички индивидуални идеи за значението на 
предприемачеството в клъстери. (15 мин) 
  
1.4 Помолете всяка група да представи резултата от груповата 
работа (2 мин на група) 
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2. Задача 2: регистрация на частно дружество с ограничена 
отговорност 
  

2.1 Помолете обучаемите да отворят официалната уеб страница 
на Държавния регистър на предприятията (вижте Помощен 
материал 1) (10 мин) 
  
2.2 Помолете ги да намерят информация онлайн за разходите за 
регистрация на компания в държавата.  
  

3. Задача 3: Заключение (10 мин)  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Регистрация на частно дружество с 

ограничена отговорност 

 

 

Държава  Размер на пълния минимален 
собствен капитал в EUR 

Връзка към публична институция, 
отговорна за регистрацията на 

компанията 
Латвия  2800 EUR https://www.ur.gov.lv/en/  

Кипър Няма задължителни изисквания за 
минимален акционерен капитал за 
частно дружество с ограничена 
отговорност. 
Препоръчителен депозит 1000 EUR 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/La
ndingPage_el/LandingPage_el?OpenPage  

България  2500 EUR https://portal.registryagency.bg/ 

Португалия  Започва от 1 EUR  https://eportugal.gov.pt/en/espaco-
empresa/empresa-online  

 

Дефиниция: Описание:  

1. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА 
ОТГОВОРНОСТ, известно още 
като ООД 

ООД е юридическо лице (което не е физическо), което е 
създадено да извършва бизнес законно. 
Самата форма обяснява, че отговорността на тази компания 
обикновено е ограничена от собствен капитал. 

2. пълен минимален собствен 
капитал 

Собственият капитал е юридически дефиниран като 
минимална сума пари или стойност на стоки (в натура), 
които човек инвестира преди регистрацията на компанията. 
Собственият капитал се превръща в гаранция за бизнес 
дейности и обикновено компанията рискува с този собствен 
капитал.  
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