
 
 

 
Лично финансово планиране 

 
 
Какво знаете за личните финанси?  
 
В живота на всеки от нас настъпва момент, в който трябва да се 
предприемат (финансови) действия за бъдещето – нашето и на 
деца ни.  
 
Личното финансово планиране предоставя идеите и методологията, за 
това как всеки от нас да определи своите цели, да ги измери 
финансово и след това да ги изпълни. 
 
Богатство се създава по много начини, най-достъпният от които е 
да отделяте (спестявате или инвестирате) от Вашия текущ доход. 
За целта трябва да оптимизирате разходите или още по-добре:  
да увеличите приходите. За второто е необходима сериозна доза 
енергия и увереност.  
 
Предлагаме Ви:  да презаредите в хотел 4* и да участвате в Курс по 
Лично финансово планиране. Какво получавате? – повече енергия, 
ясно поставени цели и необходимото знание! 
 
Събитието ще се проведе от 5 до 7 април 2013 в Парк хотел 
„Олимп“-гр. Велинград, на две сесии по 3 часа и включва: 
 

• Курс и материали 
 Петък, 5 април – настаняване, след 14:00 
 Събота, 6 април, 9:00-12:00,закуска,1 кафе пауза, обяд,вечеря 
 Неделя, 7 април, 9:00-11:30,закуска,1 кафе пауза 

• 2 нощувки, на база FB (закуска, обяд и вечеря)* 
 
Научете повече. Заявете участие. Спестете 5% от цената с 
ранно записване до 13 март 2013! 
 
 
 
* Настаняване ,заплащане и анулации: Настаняване 5 април 2013 (петък), след 14.00 часа. 
Освобождаване на хотела: 7 април 2013, до 13:00 часа. Базата FB (закуска обяд и вечеря) е валидна 
за участниците в курса. Менюто е 5 степенно, фиксирано. За гости - BB (настаняване и закуска). Деца 
до 6 годишна възраст се настаняват безплатно на база BB. Деца и юноши до 18 годишна възраст 
(придружаващи участници в курса) заплащат допълнително 30лв. на нощувка, на база BB. Анулации 
са възможни до 25 март 2013г.  
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Програма 
 
СЕСИЯ 1: ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 
 
Тази част дава отговор на въпросите: как да определим нетното 
финансово богатство – нашето и на домакинството. Защо е важно да 
знаем повече за финансовите потоци, или какво е това семеен бюджет?  
 
Основни елементи 
 

• Как да бъдем финансово грамотни 
• Какво е това капитал 
• Как да разграничим фиксираните от дискреционните разходи. На 

курса ще го кажем на разбираем език  
• Кой е по-способен да натрупва – този с приход от 9000 или този 

който получава 500? 
 
СЕСИЯ 2: ДА ПЕСТИМ ПОВЕЧЕ, КАТО ХАРЧИМ ПО-МАЛКО ИЛИ ДА 
РАБОТИМ ПОВЕЧЕ И ДА ХАРЧИМ ПОВЕЧЕ?  
 
Повечето от нас не разполагат с купища пари. Стоп. На повечето от 
нас не ни остават пари, независимо от размера на месечните приходи. 
В тази сесия ще коментираме възможните подходи за това, как да 
оптимизираме разходите, без това да предизвика революция: в нас и 
във семейството. 
 
Основни елементи 
 

• Управление на разходите или „къде отидоха парите ми” 
• Да подобрим структурата на разходите 
• Защо взимаме кредити. Финансов лост. Добър и лош дълг 
• Спестовни и кредитни продукти. Проста и сложна лихва. 
• Какво е ГПР? Трябва ли да знам? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
СЕСИЯ 3: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВ 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 
В живота на всеки човек има много събития. Общото между всички тях 
е, че те имат финансова страна и трябва да бъдат планирани от вас 
или от вашите близки. За да бъдете подготвени за тези събития, на 
първо място трябва да ги определите и на второ да съставите 
финансов план за тях. Така ще можете да се фокусирате само върху 
положителните емоции, които те ви носят. 
 
Основни елементи 
 

• Определяне на постижими цели. „Искам да стана богат“ – цел 
или желание 

• Финансовият план – какво да очакваме и до какво ни води. 
Полезност 

• Как да следваме поставените цели 
• Кои са основните елементи на финансовия план. 
• Трябва да съм богат за да съставям финансов план или трябва 

следвам плана, за да стана богат? 
 
СЕСИЯ 4: ДА ПЛАНИРАМЕ ОТТЕГЛЯНЕТО СИ ОТ АКТИВНА 
ДЕЙНОСТ. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ОПТИМИЗИРАМЕ ДАНЪЦИТЕ 
 
По време сесията ще разгледаме две теми, които често се подценяват. 
Ще обсъдим как се определя общата парична сума, от която Вие ще се 
нуждаете преди да се оттеглите, ще определим срочност - за време 
или пожизнена пенсия/доход/рента. Ще бъдат представени различни 
тактики и стратегии относно текущи или бъдещи данъчни задължения, 
както и възможности за спестяване или отлагане на данъци. 
 
Основни елементи 
 

• Пенсионен план значи ли пенсионен фонд 
• Осигуряване на достоен живот след 55 
• Как да определим каква пенсия искаме да получим. Срочност. 

Как да определим колко можем да получим 
• Управление на данъците според вида пенсионен план 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
СЕСИЯ 5: ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ: ДА ЗАЩИТИМ ТОВА, 
КОЕТО ИМАМЕ 
 
Застраховането е важна част от вашия финансов живот. За съжаление, 
за повечето хора това е отегчителна и ужасно скучна тема. Но може би 
ще привлека вашето внимание, като ви кажа, че вие вероятно плащате 
повече, отколкото трябва за вашата застраховка и че вероятно нямате 
правилното покритие за вашата ситуация. 
 
Основни елементи 
 

• Основи на застраховането, или как да получим най-доброто 
покритие, което искаме на най-ниската възможна цена 

• Лично застраховане – застраховка Живот, застраховка 
Злополука и здравна застраховка за нас и за членовете на 
нашето семейство 

• Имуществено застраховане – автомобили и имоти 
 

 
 
СЕСИЯ 6: ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИНВЕСТИРАНЕТО И СЪЗДАВАНЕТО 
НА БОГАТСТВО 
 
Като правило печеленето напари е трудно. Не по-лесно е да се научим 
как да съхраним това,което имаме или сме наследили. За това трябва 
да подходим рационално при управлението на личното ни богатство. 
Ще обсъдим основните инвестиционни възможности. Ще свържем 
темата с концепцията за житейските цели и ценности и финансово им 
измерение. Ще си дадем сметка за това, какъв е нашият (рисков) 
профил спрямо жизнения цикъл, в който се намираме. 
 
Основни елементи 
 

• Инвестиционни понятия и концепции 
• Видове инвестиционни възможности 
• Кой ги предлага и каква е нашата защита. Къде да намеря 

информация. На кого да се доверя 
• Да инвестиран сам или да възложа това на професионалисти 
• Недвижим имот –дом или инвестиция. Актив или пасив 
• Инвестиране в образование 
• Инвестиране в собствен бизнес 

 
 
 
 



 
 
ЛЕКТОРИ 
 
Преслав Китипов, MBA 
През 2012 година Преслав основава първата независима компания, 
изцяло фокусирана в областта на личното финансово планиране      
Fast Development Ltd., като също така става член на Financial Planning 
Association (USА) с цел прилагане на най-добрите практики в областта. 
 
Преслав има над 15 години опит в областта на капиталовите пазари, 
в това число: зам.директор на отдел Инвестиционно банкиране – 
Уникредит Булбанк АД, началник отдел Търговия с акции – EFG 
Eurobank България АД, началник отдел Борсови операции в същата 
институция, зам. председател на Комитета по капиталови пазари към 
Асоциацията на търговските банки в България 
 
Магистър по Бизнес администрация за ръководни кадри (EMBA) от  
The University of Sheffield, Преслав също притежава степен Магистър 
от УНСС – специалност Публични финанси и е Бакалавър по 
Икономическа информатика от ИУ-Варна. Хоноруван преподавател във 
Висшето училище по застраховане и финанси(ВУЗФ). 
 
Стойне Василев, CIA, CFSA 
Стойне има повече от 9 години опит във финансовата сфера и по-
конкретно в банковото кредитиране, одита на финансови институции и 
управление на риска в едни от най-големите международни компании. 
В момента работи като Главен вътрешен одитор в най-голямата и най-
старата застрахователна компания в България – ДЗИ. 
 
Бакалавър по Счетоводство и контрол и Магистър по Корпоративен 
мениджмънт. Стойне също така е Сертифициран одитор на финансови 
услуги (CFSA®) и Сертифициран вътрешен одитор (CIA®) - глобално 
признати сертификати, с които експертите в областта на вътрешния 
одит доказват своята компетентност и професионализъм. 
 
Стойне е създател на сайта Финансовите съвети на Бат’ Тони, 
одитор по професия и предприемач по дух, като в последните месеци 
се занимава активно с популяризирането на професията Личен 
финансов консултант. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdvp.eu/
http://www.battony.com/


 
 
 
 
ЗА ЗАПИСВАНЕ – моля, следвайте линка и попълнете формата 
 
БАНКОВА С/КА В ЛЕВА 
 
Фаст Девелопмент ЕООД ,IBAN: BG97PRCB92301042041421, 
BG PRCB9230, Основание: Курс по лично финансово планиране 
 
КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ? 
 
5 април 2013г. (Петък),  след 14:00      – Настаняване  
6 април 2013г. (Събота), 9:00-12:00     – Първа част  
7 април 2013г. (Неделя),9:00-11:30     –  Втора част 
 
КЪДЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ? 
 
Обучението ще се проведе с любезното съдействие на нашите 
партньори от Парк хотел „Олимп“-гр. Велинград. 
 
ЦЕНА* 
 
1 участник в единична стая – 320лв.(ранно записване – 304лв.) 
2-ма участници в двойна стая – 610лв.(ранно записване – 579,5лв.) 
1 участник + 1 гост в двойна стая 470лв.(ранно записване – 446,5лв.) 
 
* Ранно записване – до 13.03.2013г. 
 
КОНТАКТИ 
 
За въпроси свързани с настаняването и хотела 
 
088/541-02-28, Деси Кандева 
 
За Fast Development Ltd и въпроси свързани с курса 
 
088/899-73-15, Преслав Китипов 

https://adobeformscentral.com/?f=3L1G1qnI6QMOzIzMz69KeQ
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