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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 2 – Създаване на компания: Основател, Съосновател, Член на Управителния съвет - 
отговорност и стойност на акциите 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
основна информация на възрастните обучаеми за основните 
принципи на създаване на компания по отношение на правните 
роли и стойността на акциите. 

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 основите на ролята на основател, 
съосновател, член на борда 

 
1.1 Обяснете на обучаемите следните определения: (15 мин) 
(вижте Помощен материал 1) 
 

2. Задача 2: Разбиране на оценката на стойността на 
акциите (20 мин)  

 
2.1 Дайте индивидуална задача на всеки да изчисли стойността 
на акциите в Пример 2 (15 мин) (вижте Помощен материал 1) 
 

3. Задача 3: Заключение (10 мин)  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Създаване на компания: 

Основател, Съосновател, Член на Управителния съвет - 

отговорност и стойност на акциите 

 

Дефиниция: Описание: 

Основател на 
компанията 

Основателят на компанията е човек, който прави регистрация на фирма 
с търговска цел - да печели пари и да реализира печалба. Този човек е 
известен като Основател. В случай, че решите да създадете компания без 
други партньори - ставате 100% собственик или само основател.  

Съосновател В случай, че поканите партньори - тогава ще бъдете съосновател и 
собствеността ще зависи от това колко пари са инвестирани и колко акции 
ще получите в замяна. 

Стойност на акцията Номинална стойност на една акция. Компанията може да има от 1 до дори 
1 милион акции, но тази сума винаги съставлява 100% общо.  
Пример 1:  
Кейт (35) и Патриша (38) са шивачки и най-добри приятелки. Решават 
да създадат шивашка фирма, отлично се справят с шиенето и дизайна 
на дрехи. Всяка е готова да инвестира 1500 евро за стартиране на 
компания. Инвестицията е равна и двамата партньори стават 
съоснователи с 50% акции в компанията. 
Общият собствен капитал е 3000 EUR, тъй като Кейт инвестира 1500 
EUR, а Патриша инвестира 1500 EUR, което е равно на 100% от 
акциите. Общата собственост винаги е равна на 100%. Най-лесният 
начин е да разделите инвестицията на 100. Стойността на една акция 
е 30 EUR или 3000 EUR, разделена на 100.  

Стойност на акция 
Пример 2 

Пример 3: 
Майк (27), Елизабет (32) и Джо (23) са млади графични дизайнери. Те 
работят за друга компания и виждат потенциала на бизнеса, тъй 
като много компании се нуждаят от уеб страници, дизайн за продукти 
и типове лого. Решават да създадат компания. Сега е важно да се реши 
делът на собствеността. Обикновено лицето, което инвестира по-
голямата сума, ще бъде и притежател на мажоритарната 
собственост. 
Майк е готов да инвестира 1000 евро, Джо само 500 евро, Елизабет 
1500 евро. 
Сега изчислете:   

• Колко акции ще има всеки човек?  

• Кой е главният съсобственик на компанията? 
 

 


