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Eксклузивна онлайн лекция в рамките на 
дисциплината „Финансово право“

на тема 

„Как да стартираме собствен бизнес без капитал“

22 март 2022г.

Стопански факултет, 

СУ“Св.Климент Охридски“
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Организатори:  доц. д-р Савина Михайлова – Големинова и „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България“ ЕАД 

Лектори: 

• доц. д-р Савина Михайлова – Големинова, Стопански факултет, Софийски 
университет 

• д-р инж. Дочка Василева – ФМФИБ ЕАД (Фонд на Фондовете)  

• https://www.fmfib.bg/

• Max Gurvits - Управляващ партньор на „Витоша Венчър Партнърс“ ООД

• https://www.vitosha.vc/

• Ангел Ангелов – Управляващ партньор на „Иновейшън Кепитъл“ АД 

• https://www.innovationcapital.bg/

• Представители на старт-ъпи

https://www.fmfib.bg/
https://www.vitosha.vc/
https://www.innovationcapital.bg/


Програма
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9:00 – 9:15 ч. – Откриване на лекцията от  доц. д-р Савина Михайлова – Големинова;

9:15 – 9:30 ч. – Финансови инструменти - д-р инж. Дочка Василева, ФМФИБ;

9:30 – 10:00 ч. – Представяне на Витоша Венчър Партнърс от г-н Max Gurvits;

10:00 – 10:30 ч. – Представяне на Иновейшън Кепитъл от г-н Ангел Ангелов;

10:30 – 11:00 ч. – Споделяне на опит от представители на старт-ъпи.
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Финансов регламент- Европейската комисия изпълнява бюджета по който и да е от
следните начини:

 пряко (пряко управление) съгласно членове 125—153, чрез отделите си, включително чрез
персонала си в делегациите на Съюза под ръководството на съответния ръководител на
делегация, в съответствие с член 60, параграф 2, или чрез изпълнителните агенции по член 69;

 чрез споделено управление с държавите членки (споделено управление) съгласно членове
63 и 125—129;

 непряко (непряко управление) съгласно членове 125—149 и членове 154—159, когато това е
предвидено в основния акт или в случаите по член 58, параграф 2, букви а)—г)

Финансов регламент Член 62 (Методи на изпълнение на бюджета на ЕС), във връзка с чл. 5

(Мерки за защита на бюджета на Съюза) от Регламент (ЕС,Евратом) 2020/2092 на

Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно общ режим на

обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза

МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕС
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Финансов регламент „Форми на подкрепа от държавите членки“
(Член 52)

Държавите членки използват приноса от фондовете, за да предоставят
подкрепа на бенефициерите под формата на:

 безвъзмездни средства;

 финансови инструменти;

 или награди или като комбинация от тях.
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В специален доклад на Европейската Сметна палата се посочва, че:

„Финансовите инструменти представляват механизъм за предоставяне на
финансова помощ от бюджета на ЕС.

Финансовата подкрепа, предоставена на крайните получатели чрез финансовите
инструменти, може да бъде под формата на заеми, гаранции и инвестиции
в дялово участие.

Ако се използват добре, финансовите инструменти имат следните две конкретни
предимства в сравнение с БФП:

 възможност за използване на лостов механизъм по отношение на публичните
средства (т.е. мобилизиране на допълнителни публични и частни средства за
допълване на първоначалното публично финансиране);

 както и револвиращ характер на предоставения капитал (т.е. неколкократно
използване на едни и същи средства). ”

КАК МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ТЯХ И КАКВИ СА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД?

Специален доклад на Европейската Сметна Палата „Изпълнение на бюджета на ЕС чрез финансови инструменти — поуки от програмния период 2007—
2013 г., достъпен на http://eca-publications.eu/special-reports/financial-instruments-19-2016/bg/

http://eca-publications.eu/special-reports/financial-instruments-19-2016/bg/


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Assoc. Prof. Savina Mihaylova-Goleminova, Ph.D.

Department Industrial Economics & Management

Faculty of Economics and Business, Sofia University

Director, Master’s Programme

“Economics&Management of Public Resources”

email: s.mihaylova@feb.uni-sofia.bg

mobile: +359 888 859229
www.uni-sofia.bg/eng/feba
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