
 
„Ролята на посредника /инвестиционния консултант/  

при небанковото финансиране на инвестиционни проекти  

- тенденции през 2007 година” 
За разширяване на посредничеството през небанковия сегмент на финансовата 

система допринасят както повишаването на инвестиционната култура на ползвателите на 

небанкови финансови услуги, така и нарастването на атрактивността на предлаганите 

инвестиционни продукти.  Тук своя роли имат външни за небанковите финансиращи 

инстутуции посредниците /инвестиционни консултанти/ при дифиниране на подходящите 

възможности за финансирне на инвестиционни намерения на своите клиенти. 

Предвиждаме, че през 2007 година много ясно ще започнат да се разграничават два 

типа посредници /инвестиционни консултанти/ за бизнеса. Единият тип посредници ще 

съветват клиентите да сменят своя кредитор във връзка с дребни разлики в лихвата, което, 

от една страна, води до намаляване на вноските, но от друга, в дългосрочен аспект води до 

увеличаване на дълга. Другият тип посредници между бизнеса и кредиторите ще бъдат 

професионални инвестиционни  консултанти, които ще съветват фирмите за това как да 

структурират по-добре дълговете. През 2007 г. в дългосрочното финансиране на бизнеса 

ще започват да си пробиват път все повече професионални консултанти от втория тип. 

Взимането на решения при финансиране на инвестиционни намерения  чрез услугите  на 

инвестиционен консултант  ще става все по-популярно и броят на финансираните по този 

начин инвестици ще нараства. В бъдеще този подход ще бъде толкова естествен за хората, 

както в момента е ползването на брокер за покупка на недвижим имот. 

Какви са основните места където ще расте ролята на посредника /инвестиционния 

консултант/ при осъществяването на инвестиционните намерения на фирмите чрез 

механизмите на небанковото финансиране:  

Докато през 2006 година беше характерно тегленето на дългосрочни кредити 

за развитието на фирмения бизнес като се залагат имотите, купени преди две-три 

години със спекулативна цел, то през 2007 година все повече дружества ще се 

ориентират към дългосрочно кредитиране на  инвестиционни проекти „на зелено” 

 /т.н. проектно финансиране/ Докато през предишния период се привличаше 

финансиране с цел покриване на предстоящите евростандарти, то през настоящата година 

все повече ще нараства броят на новите инвестицци свързани с разширяване на 

производствените мощности и продуктово портфолио.  

Ролята на посредника тук е да разработи кредитабилен проект който да бъде приет 

от финансиращата организация /лизингово дружество, инвестиционен фонд, механизмите 

на фондовата борса/. При него трябва да се анализират не само постигнатите резултати от 

дружеството търсещо финансиране, но да се оцени и потенциала на бъдещото развитие в 

резултат на реализаране на инвестиционното намерение. 

  През изминалата 2006 година се наблюдаваше процес на консолидиране на 

фирмените задължения. Този процес ще продължи и през настоящата година като  

посредника /инвестиционния консултант/ ще играе ролята на „финансово Джи Пи” на 

дружествата, което ще знае цялата история на фирменото „заболяване /кредитиране/”.   

При процеса на консолидиране на фирмените задължения все по-голямо място 

ще заемат и процесите на придобивания и сливания на дружества или активи /mergers and 

acquisitions/. Тук инвестиционните консултанти / посредници/ ще имат водеща и 

решителна роля благодарения на своито добро позициониране  и познания както на 

чистия бизнес на дружествата /core business/, така и на механизмите на финансовия 

инженеринг. Посредникът води клиента през целия процес – оценка, дю дилиджънс, 



структуриране на транзакцията, изготвяне на информационен меморандум, представяне, 

преговори и приключване на сделката. 

Посредниците ще имат решаваща роля при привличане на финансов ресурс за 

осъщуствяване на инвестиционните намерения на дружествата посредством 

механизмите на фондовата борса. През изминалата 2006 година фондовия пазар в 

България показа един от най-големите растежи в Централна и Източна Европа, като на 

него се осъществиха знакови първични предлагания на акции и облигации /IPO-та/на 

български холдинги и дружества.  За да се стигне до този момент посредникът трябва да 

направи анализ на досегашната дейност на дружеството, на инвестиционния проект 

предмет на финансиране, на сътоянието на фондовия  пазар от гледна точка на 

моментното предлагане на проекти за финансиране и избор на подходящ такъв момент за 

стартиране набирането на необходимия финансов ресурс, да разработи необходимите 

проспекти и да осъществи необходимия документооборот за да осъществи връзката между 

частния бизнес и различните институции свързани в процеса на набиране на финасиране 

от фондовата борса /самата  фондова борса, комисия по финансов надзор, централен 

депозитар, търговски отдел на съответните съдилища/. 

С приемането на България в Европейския съюз от значение за развитие на 

дружествата придобиват финансиранията посредством европейски фондове и по- 

специално посредством Оперативна програма „Конкурентноспособност”. Добрият 

посредник е този, който със своето познаване на европейките бизнес практики, 

регулаторна рамка, законодателство в областта на конкуренцията и възможности за 

финансиране, ще помага на тези български компании, които се стремят да превъзхождат 

конкуренцията в бизнес средата на ЕС. 

Бързоразвиващи се дружества са изложени на трудния процес на привличане на 

допълнителен капитал за да разширяването на своята дейност.  Тогава особено полезни 

биха могли да бъдат капитали от Частни Инвестиционни Фондове. Посредникът 

/инвестиционния консултант/ е този който трябва да установи взаимоотношения с 

ЧИФ и да идентифицира добрите инвестиционни възможности в частния бизнес. Той е 

призван да „адвокатствува” за добрата печалба от инвестицията на ЧИФ и да удовлетвори 

дружеството при развитие на своя потенциал и увеличение на своята стойност /цена/.  

Посредникът /инвестиционният консултант/ ще има все по голяма роля като 

финансов мениджър на паричните потоци на дружествата. Той може да бъде вътрешен 

за дружествата /с трудов договор или договор за управление/, като собственикът ще 

наблюдава чистия бизнес на дружеството /например производството, което изисква 

специализирани технически или други познания/ със съответните опции за придобиване 

на дялове и акции на дружеството в зависимост от неговата печалба или ще остане 

външен за дружествата и неговото заплащане ще зависи от резултатите от управлението 

на поверените му парични потоци.   

Въпреки безспорните белези на стабилен растеж, посредничеството пред 

небанковите финансови институции е все още недостатъчно популярно в България. Този 

извод се налага при сравнението със страните от ЕС, които всички имат по-добри 

показатели от нашите. Перспективите за развитие на сектора обаче са особено 

благоприятни предвид интеграцията на българския пазар на небанкови финансови услуги 

в европейския.  
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