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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 4: Външни възможности за финансиране 

Учебен план 15 – Банков заем, инвеститори и бизнес ангели 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация на възрастните обучаеми за основните 
принципи на банковия заем, инвеститорите и бизнес ангелите 

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 мисията на банковия 
заем, инвеститора и бизнес ангела 

 
1.1 Обяснете на обучаемите следните дефиниции: (20 мин) 
(вижте Помощен материал 1) 
 
1.2 Помолете учениците да отворят търсачката и да напишат 
ключовите думи „бизнес ангели в държава X” (5 мин) 
 
1.3. Помолете учениците да намерят видео за бизнес ангелите в 
държава X (5 мин) 
1.4 Помолете учениците да запишат тази връзка към уеб 
страницата и да я споделят с други, както и видеото (20 мин) 
 

2. Задача 2: Заключение (10 мин)  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Банков заем, инвеститори и бизнес 

ангели 

 

 

Дефиниция: Описание: 

Бизнес ангел Бизнес ангелът е независим индивид, който осигурява капитал за 
развитието на бизнес. Обикновено богатите лица, бизнес ангелите 
(или ангелите инвеститори) имат за цел да помогнат на 
предприемачите да успеят с бизнес идея, като инвестират собствени 
пари. Бизнес ангелът може да инвестира пари в замяна на 
получаване на акции в компанията, не е задължително да са 51%. 

Инвеститор  Физическо лице или инвестиционен фонд, който инвестира пари в 
замяна на дял в компания и желе да спечели или продаде компания, 
когато дойде време, обикновено инвестира в иновативна бизнес 
идея с глобален или международен потенциал и изисква поне 51% от 
акциите в компанията. 

Банков заем Банките осигуряват заеми или чрез гаранция за недвижими имоти, 
или искат от друго лице да даде тази гаранция, а именно да стане 
поръчител. Това е много рисковано за поръчителя, тъй като винаги 
има възможност да не върнете банковия заем навреме. 
Има различни опции за стартиране на малък бизнес в страните от ЕС 
и банковият заем е една от тези опции. Обикновено има държавни 
банки за развитие, чиято основна мисия е подкрепа на микро, малък 
бизнес и самостоятелна заетост.   

 

 

 

 

 

 

 


